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Medmennesker med
andre værdier
Af Per Clauson-Kaas. En af initiativtagerne til Levefællesskabet Hertha, Galten, Århus Amt.

De udviklingshæmmede er omsider kommet frem i lyset,
og tidligere tiders trøstesløse liv på institutioner med store
sovesale er definitivt slut. De trives i bofællesskaber, men 
der er behov for, at  vi får øjnene op for, at de har andre
kvaliteter end dem, der er normalen i vort samfund.

Hvad med fremtiden?



Jeg svinger ind ad indkørslen til
bofællesskabet, dagens indkøbstur
er forbi. Jens kommer løbende
imod mig og siger for tredje gang
i dag goddag med en omfavnelse
og et mægtigt smækkys. Jens er
mongol og 43 år.

Ved siden af, lidt gemt bag hus-
hjørnet, står Jørgen helt stille,
ubevægelig uden at forandre en
mine, stirrende på mine lommer,
kun optaget af om jeg har husket
den sidste nye busplan. Jørgen,
der er 25 år, er såkaldt autist og
bruger hele sin dag på tal og tabel-
ler.

Hvad vil de os?
Hvad vil disse mennesker os? Alle
de anderledes, de udviklingshæm-
mede, misbrugerne, de kultur-
fremmede eller posedamerne.
Grupper af mennesker, der ikke
gør som os, der har andre værdier,
andre normer. Anderledes usæd-
vanlige mennesker, der ikke lever
op til vor kultur og vore traditio-
ner. Den kultur, der med Grundt-
vig, andelstanken og højskolerne i
over 100 år har været danskernes
livsfundament.

En grund med en stor historie,
hvor der er meget at mindes, me-
get at se tilbage på, men kun lidt
at se frem imod.

Et rentabelt produkt
Nu på vej ind i et nyt årtusinde,
hvor det blå lys fra de mange stuer
pacificerende binder os sammen
mod et kultursvagt, opløsende
samfund. Et samfund, der overve-
jende ser mennesket som et øko-
nomisk produkt, der er mest ren-
tabelt mellem det 25. og det 50. år.
Et samfund, der ville ønske, at de
svage, udgiftstunge grupper var så
få og så små som  muligt. Men dog
ses disse alligevel som en livsforud-
sætning for det økonomiske ver-
densbillede. Man investerer i ung-
dommen og sparer op til alder-
dommen. Selvstændighed, selvfor-
valtning, uafhængighed er dagens
målebilleder. Du må klare dig i
samfundet, ellers bliver du klikket
ud – frasorteret. De, der ikke lever

op til kravene, marginaliseres og
får tilkendt samfundets økonomi-
ske næstekærlighed i form af en
pension.

Eksistensberettigelse?
Hvad ville vi med dem, de udvik-
lingshæmmede, der ofte helt fra
undfangelsen af med deres fysiske
konstitution er bundet til et an-
derledes liv? Hvad skal vi med dis-
se mongoler, autister, hjerneskade-
de, psykotiske mennesker? For fa-
milien en stor opgave omkring en
livssituation, man havde haft helt
andre forventninger til. For sam-
fundet en økonomisk byrde, der
for et sådant anderledes livsforløb
kan ende med at koste det 20-30
mio. kr.

Spørgsmålet om deres eksistens-
berettigelse har optaget os i flere
hundrede år. I middelalderen var
de besat af det onde og blev
brændt på bålet. Det forvandlede
sig til en skam at have dem, og of-
te gemtes de væk som de såkaldte
”kassebørn” skjulte  på et loft. For
siden i begyndelsen af det sidste
århundrede at blive glemt væk på
store statslige institutioner, flere
hundrede og op til tusinde samlet
på et sted, indtil folkesamvittighe-
den (medlidenheden) for 25-30 år
siden vågnede, løftede dem frem i
lyset og med en kæmpeindsats før-
te dem ud af de store statsanstalter
med en målsætning om at gøre de
udviklingshæmmede til ligeværdi-
ge borgere.

Udflytning
I slutningen af l970 begyndte så
udflytningen fra institutionernes
sovesale til små bofællesskaber i lo-
kalsamfundet. Der fulgte en stor
folkelig debat om deres ret til at
være menneske. To begreber skul-
le blive ledetrådene i de kommen-
de årtiers arbejde.

De skulle være ligeværdige med
det øvrige samfund, have samme
rettigheder som andre mennesker
- ”normaliseres” - ikke umyndig-
gøres, men stå frem som et selv-
stændigt juridisk individ med ret
til undervisning, arbejde, privatliv,

normale boligformer, egen økono-
mi m.m. Side løbende skulle de
optages og accepteres – blive en
del af samfundet - ”integreres” -.
De skulle være en synlig del af lo-
kalsamfundet, arbejdsmarkedet og
kulturlivet.

I løbet af de følgende 25 år skul-
le dette arbejde og disse be-
stræbelser føre en stor udvikling
med sig. 

Som en naturlig følge af dette
arbejde rettedes blikket mod den
enkelte udviklingshæmmede ved
fremkomsten af den nye servicelov
(1999), hvor det tredje begreb -
”individualisering” - føjes til. En
målsætning om, at det enkelte in-
divids behov gøres synlige. At fri-
heden til at vælge det, der betyder
mest for mig, bringes i centrum.

Man må sige, at efter nedlæggel-
sen af den gamle åndssvageforsorg
og til nu er der på de 25 år lavet et
fuldgyldigt lovkompleks, der rum-
mer hele menneskets liv både som
tænkende, følende og handlende
individ. Ser vi på det i store træk,
kan det næppe gøres bedre. Her
gives vide rammer for udvikling
også i fremtiden.

Virkelighedens verden
Lad os dog prøve at se bort fra lov-
givning, økonomi og idealer. Lad
os se på virkeligheden, de udvik-
lingshæmmedes hverdag som
mennesker og samfundsborgere i
dagens Danmark.

Langt de fleste bor nu i fine ny-
byggede bofællesskaber i den
kommune, de er vokset op i, eller
der, hvor familien bor. I store fine
lejligheder sammen med fem-seks
andre udviklingshæmmede med
boligstøtte givet af professionelle
pædagoger.

Som ligeværdige borgere har de
fået eget bad, soveværelse og stue,
og de har en rimelig økonomi i
form af en pension, fine møbler
samt alt det elektroniske isen-
kram, der kan købes i dag. De so-
ver ikke længere på sovesale med
l5-20 andre med en lille kommode
ved sengen, hvor deres personlige
ejendele var i. De har fået opfyldt
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retten til et eget liv. Men mulighe-
derne for isolation og ensomhed
lurer lige bag hjørnet.

Accept og medansvar
Ofte bor de midt i et bymiljø, og
alligevel begrænses deres sociale
omgang sig i stor udstrækning til
familien, betalte pædagoger og an-
dre udviklingshæmmede. En ac-
cept og et medansvar fra det øvri-
ge samfund over for disse menne-
sker er kun meget lidt tilstede. In-
tegrationen har nået et fysisk plan
med boliger midt i byen. På det
menneskelige plan er vejen næ-
sten ikke betrådt. Som en social-
chef sagde om de udviklingshæm-
mede mennesker i hans kommu-
ne. ”De er tålt, men ikke talt til.”
Vi som samfund har ikke længere
dårlig samvittighed over de umen-
neskelige forhold, som var i de
gamle institutioner.

De vil integreres
Nu har de det godt - ja, så godt, at
de nu ønsker at integrere sig.
Være sammen med os, nogen, der
vil dem. Nogen, som ikke er i fa-
milie og ikke nødvendigvis får be-
taling for det. Disse svage i sam-
fundet der har evner til at forløse
medmenneskelighed, omsorg, og
sociale kræfter, hvorved samfun-
det gror. På linende  måde som de
stærke i samfundet skaber goder-
ne vi forbruger. Men endnu hører
vi - samfundet - kun svagt deres
ønsker. ”- Vi betaler - vor skat,” og
ligegyldigheden over for dem er
udtalt.

Med den nye sociallov med fo-
kuseringen på den enkelte blev
begrebet - handleplan - sat som
overskriften, ja, næsten som et
mantra:

”Nu er det mig, det drejer sig
om.” Nu bliver pædagoger, social-
rådgivere og familie inddraget, for
at ”jeg kan få mine ønsker og be-
hov optimalt opfyldt.”

Også et godt tiltag, men hvor
mulighederne for krav og egoisme
kan udvikle sig til: ”Hvordan kan
jeg få mest muligt ud af dette
her!”

Hvad vil vi med dem?
Nu står vi sammen med disse fuld-
gyldige samfundsborgere og kan
spørge os selv, om dette er værdi-
fulde mennesker, der har noget at
bringe, eller vi vælger at se tilbage
til tiden fra før fødsel og oplever
dem som mislykkede aborter.
Hvad vil vi med disse mennesker?

Vi kan som sagt ikke komme
meget videre ad den økonomiske
og lovgivningsmæssige vej. Vi er
på en grænse efter 25 års arbejde
og udvikling, Med store institutio-
ner bag os og med bofællesskaber
i hver kommune er alle de fysiske
rammer i orden.

Nye store skridt
Hvordan kommer vi videre? Hvil-
ke veje skal vi gå? Vi har brug for
nye store skridt. For i de kommen-
de 25 år må der skabes nye måle-
billeder. Nu kan det være op til
den enkelte medborger, om de i
de følgende år skal optages i sam-
fundet, inkluderes i vor kultur.
Om de med de beskyttende fami-
lierammer og den professionelle
pædagogomsorg skal gå videre ind
i det medmenneskelige potentiale.
Vi må lære at opleve, at noget af
det kedeligste, der findes, er ”nor-
malmennesket”. Vi må opdage det
værdifulde ved disse mennesker.

Kvaliteter
Kvaliteterne har vi glimtvis set
med deres betingelsesløse social-
formidlende-kunstneriske evner,
når de fremstilles i ”Riget” eller fil-
men ”Den 8. dag”, og når deres
billeder bliver hængt op på Lou-
vre i Paris.

Man kan også opleve, hvordan
de som medmennesker lærer os
medfølelse - selvopdragelse - og
med deres varme vækker de evner
i os, hvormed vi erfarer deres sto-
re sociale potentiale, deres evner
til at skabe kontakt mellem men-
nesker. Noget som i vor IT-kultur i
nær fremtid vil komme til at
mangle på samme måde som de
fattige mangler mad i Afrika.

Man kunne jo begynde med ik-
ke at spørge om, hvor der er en

grund til et nyt bofællesskab, men
hvor de mennesker er, der har lyst
til at være deres naboer som aktive
og ansvarlige borgere.

Nu er de klar
Nu er disse udviklingshæmmede
klar til at være vore medmenne-
sker.

Vi har nu som almindelige bor-
gere mulighed for at overvinde
vor berøringsangst for disse grup-
per og opdage, at de har medmen-
neskelige kvaliteter, der mangler i
vort samfund. Kvaliteter vi bliver
rigere af. Hvis vi åbner op for
dem.

I en fornyet debat må vi finde
nye mål og med en begejstring og
overskud nå resultater på det men-
neskelige plan med de samme
kræfter, som når erhvervslivet ska-
ber succes på det produktions-
mæssige/økonomiske plan.

Lad os bare tage de grove øko-
nomiske briller på og sige: Hvor-
for skal vi gemme det væk, vi beta-
ler så mange penge til, uden at
mærke og opleve, hvad vi giver ud
til?

Hvis vi tager Århus Amts intenti-
oner i deres oplæg Århus Amt år
2020 alvorlige om at skabe alterna-
tive levemiljøer for psykisk handi-
cappede alvorligt, må der begynde
en lang rummelig debat, da  vi står
over for lige så store opgaver , som
da storinstitutionerne nedlagdes
for 25-30 år siden.

- - -
En del af denne artikel har været
bragt i Jyllands Posten den 20. maj
2001.
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”Hendes gang er blevet smukkere,
hun går rankere og friere”.

Sådan lyder det fra en pædagog på
et bosted om en af beboerne, der
er i gang med et 11 måneders kur-
sus på Idrætshøjskolen i Århus: Id-
ræt & Friluft.

Udtalelsen stammer fra en stor
spørgeskemaundersøgelse, hvori
57 elever fordelt over tre årgange,
deres forældre samt pædagogerne
på bostederne deltog. I bogen ”Id-
rætsglæde . Livsglæde – udvik-
lingshæmmede og idrætspædago-
gik” (Systime 2001) redegør vi
nærmere for de opmuntrende re-
sultater af undersøgelsen, som ty-
deligt afdækker, at de udviklings-
hæmmede elever udvikler sig på
både det personlige, det sociale og
det fysiske plan. De får forøget
energi, mere selvværd, større
kropskendskab, øget selvtillid samt
en større evne til at sige konstruk-
tivt til og fra!

Idrætsudfoldelsen er altså med
til at sætte gang i en personlig ud-
vikling. 

Elevernes tid på Idræt & Friluft,
hvor idrætten er en livsform i 11
måneder, kan vise idrættens po-
tentialer i fuldt flor, men mindre
kan absolut gøre det. Det altafgøren-
de er blot, at idrætten er pædagogisk
tilrettelagt med målet for øje! Så vil
nogle af de resultater, som vi op-
når på Idræt & Friluft, også kunne
ses på bostederne! Men det kræver
noget af pædagogerne og beboer-
ne i fællesskab: Man skal ville det
kropslige – i fællesskab!

Men mere overordnet: Hvorfor

overhovedet sætte idræt på pro-
grammet på bostederne?

Man kan sige, at som pædagog
på bostederne får man via idræt-
ten nogle nye muligheder for at
lære sine beboere at kende, fordi
der kommer nogle nye sider frem,
når kroppen er i centrum. At lære
nye sider af et menneske at kende
kan åbne muligheder for, at den
enkelte udviklingshæmmede ud-
vikler sig som menneske.

Det er altså vigtigt at få idrætten
integreret i livet på bostederne,
fordi bostederne er den udvik-
lingshæmmedes daglige base – og
fordi kropslighed og kropsforståel-
se, god fysisk form og personlig
velvære hører sammen - ligesom
for alle andre mennesker!

For almindelige mennesker kan
det kropslige være en del af dag-
ligdagen - uden at man behøver gå
i fitnesscenter – og de muligheder
kan udviklingshæmmede også få
på bostederne! 

Mange udviklingshæmmede vil
gerne tabe sig – og det kræver mo-
tion - men næsten ingen udvik-
lingshæmmede vil selv kunne
magte at dyrke motion 3-4 gange
om ugen for at tabe sig. Der skal
en pædagog til, som besidder
handlekompetencen, altså har ev-
nen til at tilrettelægge forløbet
pædagogisk, tror på succesen, gi-
ver sit engagement og sin tro på
succesen videre til den udviklings-
hæmmede - og som også synes, at
det kropslige er vigtigt! 

Hiv en halv time ud – sammen!
– 3-4 gange om ugen , og man vil
så rigeligt få sin investering tilbage
i form af øget energi og velvære.
Og mange dagligdags gøremål
såsom opvasken vil gå lettere!

Idræt som pædagogisk redskab 
Idrætten kan skabe resultater, som
er brugbare i det daglige pædago-
giske arbejde. Og det er netop en
afgørende pointe: Idrætten og det
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Pædagogisk idræt -
også på bostederne!
Af idræts- og socialpædagog Birgit Munk Madsen, Idrætshøjskolen, Risskov.

Vejret er ingen undskyldning for at aflyse en planlagt gåtur.



kropslige er jo ikke en øde ø, men
en del af det hele menneske – en
del af det, der skaber livsglæde!
Derfor skal de idrætslige kompe-
tencer kunne bruges i dagligda-
gen!

Den helt store force ved idræt-
ten som pædagogisk redskab er, at
den let kan blive en integreret del
af beboernes hjemmeliv.

Idrættens rum er mangfoldigt:
Lynhurtigt kan en idrætsaktivitet
etableres i så forskellige rum som
de indendørs fællesarealer, på
græsplænen, på parkeringsplad-
sen, i skoven, på stranden samt ve-
je og gangstier. I idrættens rum
har man som pædagog mulighed
for at få de ønskede pædagogiske
processer i gang via den pædagogi-
ske iscenesættelse; det kan f.eks. dre-
je sig om samarbejde, personlige
sejre, en fælles glæde over en op-
levelse – eller en helt naturlig snak
om at gå i bad, når man sveder og
lugter – og om vigtigheden af at
bruge sæbe og tage rent tøj på! 

Den pædagogiske iscenesættelse
er den helt specifikke måde at or-
ganisere  idrætsaktiviteten på – alt
efter hvilket mål man har med
den valgte aktivitet. I bogen ”Id-
rætsglæde · Livsglæde – udvik-
lingshæmmede og idrætspædago-
gik” kan man læse nærmere om
begrebet pædagogisk idræt – her-
under om de krav, som den pæda-
gogiske idræt stiller til pædago-
gen!

Idræt på bostederne: 
to konkrete ideer
Allerførst er det vigtigt at under-
strege, at lysten og forpligtelsen
skal være til stede – både fra bebo-
ernes og pædagogernes side! Man
skal være enige om, at man sam-
men vil være mere fysisk aktive i
hverdagen. Det er afgørende, at
man så at sige indgår en kontrakt
om, at man aldrig hopper over ek-
sempelvis en planlagt gåtur! Det
er utrolig vigtigt at holde fast i, at
den enkelte har sagt ja til at prøve
noget nyt, og at man har sagt ja til
at arbejde med sig selv – og arbej-
de sammen med andre om at nå
målet.

Derfor skal alle vide, hvorfor
man vil være fysisk mere aktiv, og
hvad målet for den enkelte er! El-
lers kan man ikke holde hinanden
fast eller støtte hinanden tilstræk-
keligt.

Og så skal den fysiske udfoldelse
være fyldt med fjollerier, kropslige
oplevelser, bevægelsesglæde, selv-
udfoldelse, latterbrøl og fælles-
skab!

Fælles gåtur – 
tre gange om ugen
Har udviklingshæmmede lyst til at
gå en tur? Næ! Ganske mange har
i hvert fald ikke! Derfor må pæda-
gogen være meget motiverende,
inspirerende – og pædagogisk!

Gang er en fremragende moti-
onsform at starte med, hvis

træningstilstanden er i bund. Der
er en minimal belastning af musk-
ler, led og sener, og det er vigtigt,
når man tænker på, at det for
mange kan være grænseoverskri-
dende at gå længere end fra bus-
stoppestedet! Gang giver forbedre-
de muskler og led, større kropsbe-
vidsthed samt en forbedret kondi-
tion. Det skaber glæde og mere
velvære, og ikke mindst er det en
sejr at kunne gennemføre ruten,
fastholde aftalerne samt forbræn-
de fedt!

Der er ikke de helt store udgif-
ter forbundet med at komme i
gang med at gå: Et træningssæt og
et par gode sko med stødabsorbe-
ring kan købes i sportsforretnin-
gerne.

Aktiviteten kan foregå på veje
og stier og under alle vejrforhold.
Der er absolut ingen grund til at
droppe turen, fordi temperaturen
kryber under minus eller fordi det
sner. Tværtimod får man en sanse-
oplevelse, som mange udviklings-
hæmmede ikke så ofte har haft
fornøjelsen af.

I forbindelse med gåtur som pæ-
dagogisk redskab er der nogle
pædagogiske huskeregler:
• Det er pædagogen, der skal re-

præsentere handlekompeten-
cen. Altså: Jeg tror på, at du kan
klare det!

• Hver gåtur skal være en succes-
oplevelse for alle, for det er de
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Faste balder er med til at give Lissi Behrens en flot og rankere
holdning.

Arne Nørskov træner for at få en rank, stærk, smidig og mus-
kuløs ryg.



positive erindringsbilleder, der
er med til at fastholde motivati-
onen og lysten til den næste tra-
vetur!

• Det er pædagogen, der har
handlekompetencen med hen-
syn til de rigtige sko og det rigti-
ge tøj. Overlader man det til be-
boeren, spiller man hasard med
den altafgørende succesoplevel-
se!

• Har man aftalt en rute på 2 kilo-
meter, skal den være præcist 2
kilometer! 

• Det er pædagogens ansvar at
sørge for at afpasse tempoet til
den enkelte: Går man for lang-
somt, sker der ingen udvikling,
og går man for hurtigt, risikerer
man at skabe en dårlig oplevel-
se – og så er det slut med at
være motiveret!

• Differentiering er nødvendig,
for beboernes forudsætninger
er meget forskellige. Alle skal
altså ikke kunne det samme.
Brug differentiering i åbenhed
og med begrundelser, for det gi-
ver beboerne mulighed for at
støtte hinanden.

• Sæt teori på beboernes oplevel-
se af gåturen: Hvad sker der i
kroppen, hvorfor er det vigtigt
med den rigtige kost og den ret-
te mængde væske, hvorfor er
det vigtigt med de rigtige sko?

Motivationen er altafgørende, og
der findes nogle små tricks, som
kan være med til at skabe eller
fastholde motivationen. Man kan
bruge skridttæller, som kan om-
regne antal skridt til kilometer el-
ler kalorieforbrug, og et pulsur
kan indstilles til at gøre opmærk-
som på, om man går for langsomt
eller for hurtigt i forhold til det af-
talte tempo. Et stopur kan bruges
til at vise, hvor hurtigt man går
den aftalte strækning. Endelig kan
man føre resultaterne fra ugens
gåture ind i en lille bog, og man
kan arbejde frem mod at tage han-
dicapidrætsmærket i 8 kilometer
gang!

For nogle kan næste trin være
en kombination af gang og løb –

og måske ender det med, at man
bliver løber (læs nærmere i ”Id-
rætsglæde · Livsglæde – udvik-
lingshæmmede og idrætspædago-
gik”).

Grundtræning
Grundtræningens ydre rammer er
lette at skabe. Hurtigt og billigt
kan en del af fællesrummet om-
dannes til styrketræningslokale
med måtter til at ligge på, hånd-
vægte, vippebrætter samt special-
elastikker. Er der råd til en kondi-
eller spinningcykel, er der gode
muligheder for, at beboerne kan
komme i en rigtig god grundform. 

På samme måde som i forbin-
delse med gåturene er iscenesæt-
telsen vigtig, og motivation er igen
det altafgørende pædagogiske
middel. Stemmen skal konstant
signalere energi og understrege
bevægelsesmønstret – eksempelvis
en muskelstrammende bevægelse:
straaaaam!

En del udviklingshæmmede har
et begrænset kropskendskab, og
arbejdet med muskelgrupper, led
og den grundlæggende kondition
vil være nyt for mange. Der er der-
for nogle pædagogiske huskereg-

ler, som det er væsentligt at være
opmærksom på:
• Sørg for, at den enkelte er i cen-

trum, for det er den enkelte,
som skal lære sin krop at kende

• Vend tilbage til det, som den
enkelte har lært sidste gang for
på den måde at gentage det lær-
te – og synliggøre det. Det ska-
ber succesoplevelse!

• Sæt teori  på: Hvorfor skal øvel-
serne gentages (automatisering,
baning), og hvordan fungerer
de muskler og led, som der ar-
bejdes med

På den måde kan grundtræningen
være med til at give den enkelte
beboer en bedre kropsbevidsthed
og en indsigt i kroppens funkti-
onsmåde. Den indsigt er vigtig,
hvis man skal lære at tage sig bed-
re af sin krop og selv være med til
at tage ansvar for sin sundhed.

Det altafgørende, når man kaster
sig ud i den pædagogiske idræt, er,
at man skal arbejde målbevidst –
og at det skal være sjovt! Der skal
så lidt til for at skabe en sundere
livsstil og få mere livsglæde ind i
hverdagen!

9UDVIKLING NR. 1 - 2002

Når Thomas Laier træner mavemusklerne, er bolden en god motivationsfaktor.



Igennem de senere år har blandt
andre Socialpædagogernes Lands-
forbund sat fokus på fagets udvik-
ling gennem dokumentation, sy-
stematisk erfaringsopsamling, nye
videns- og formidlingsformer og
effekt- og resultatmåling af det so-
cialpædagogiske arbejde.

Dokumentere det 
pædagogiske arbejde
Mange socialpædagoger kan nikke
genkendende til situationen, hvor
man har sin viden om den enkelte
bruger eller beboer “i hovedet” og
hvor det kan være svært at gøre
denne viden explicit, så andre kol-
legaer, faggrupper eller samar-
bejdspartnere får glæde af den - til
gavn for det samlede tilbud til den
enkelte bruger.

SL og arbejdsgiverne i Amtsråds-
foreningen og Kommunernes
Landsforening ved at der laves
meget dygtigt pædagogisk arbejde
på hver eneste arbejdsplads i Dan-
mark hver eneste dag. Men vi har
bare svært ved præcist at doku-
mentere vore resultater. Vi er hel-
ler ikke altid i stand til at doku-
mentere  hvilken pædagogik, der
virker i forhold til den enkelte
bruger eller i forhold til målgrup-
pen, og vi kender ikke alle årsager
til at pædagogikken virker.

Pædagogiske Dage 2003
Derfor bliver temaet på  SL’s
næste medlemskonference “Pæda-

gogiske Dage”:  Formidling af So-
cialpædagogisk Praksis. Konferen-
cen afholdes i dagene 27.-28. janu-
ar 2003 på Vingstedcentret ved
Vejle.

Her er formålet at skabe et øje-
bliksbillede af de erfaringer social-
pædagoger har med at dokumen-
tere og formidle det socialpædago-
giske arbejde samt at skabe inspi-
ration for kollegaer rundt om i
landet. Desuden vil begreberne
blive sat i relation til kvalitetsud-
vikling, så det overordnede mål
med at dokumentere og formidle
socialpædagogisk viden bliver:
fortsat at skabe øget livskvalitet for
de borgere, vi er sat i verden for at
støtte og give omsorg.

Konferencens indhold vil skifte
mellem plenumoplæg og works-
hops, foruden at der vil være mes-
seareal som udstillingsvindue for
socialpædagogiske arbejdspladsers
viden og erfaringer, samt for rele-
vante foreninger, seminarier, vi-
denscentre og mange flere. Vi sat-
ser på at der vil være  bidrag fra al-
le socialpædagogiske arbejdsområ-
der: dag og døgn, institutioner og
familieplejere, børn og voksne, de
(amts)kommunale og private sek-
torer, basisstillinger og ledelsesstil-
linger og så videre.

Læs mere
På konferencens førstedag er del-
tagelse forbeholdt medlemmer af
SL, på andendagen er alle interes-

serede velkomne. Program og til-
melding vil blive annonceret sene-
re på året, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Pædagogiske Dage 2003 arran-
geres af SL’s amtskredse i Ribe,
Sønderjyllands og Vejle amter.

Man kan i øvrigt læse mere om
Pædagogiske Dage 2003 og bag-
grunden for emnet på SL’s hjem-
meside:www.sl-dk.dk 

I øvrigt har SL, Amtsrådsforenin-
gen og Det Kommunale Kartel si-
den 2001 afholdt et fælles projekt
med titlen “Formidling af Social-
pædagogisk Arbejde” (FOSA), der
beskæftiger sig med samme emne
som Pædagogiske Dage 2003. Man
kan læse mere om projektet samt
finde masser af links på projektets
hjemmeside: 

www.ceps.suite.dk/fosa.html
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Formidling af
socialpædagogisk
praksis
Af Mette Boelt Kristiansen, faglig sekretær, SL Vejle.



Tirsdag den 15. januar var vi en
tur på Elleruphus for at snakke
med to af beboerne, som fyldte 75
år den 1. februar. Det er Hans Jør-
gen Hansen og Rasmus Hansen,
og det specielle og spændende ved
de to er, at de er tvillinger og har
fulgt hinanden lige fra barns ben
af.

Hans og Rasmus blev født i
Svendborg og voksede også op
der. De boede sammen med deres
forældre i Græsholmene - nærme-
re bestemt i Mellemgade - og der
var de glade for at bo.

De gik i skole hos søstrene på
Den Katolske Skole i Havnegade,
og der blev Hans og Rasmus også
konfirmeret. Skolegangen var de
også glade for.

Hvor skal I fejre jeres fødselsdag hen-
ne?

“Vi skal fejre fødselsdagen i ca-
feen her i huset”, sagde Rasmus.

Hans fortalte, at han glædede
sig sig meget til at fejre festen,
som skulle holdes på stueetagen.

Hvor mange skal I være til jeres fød-
selsdag, og kommer familien også med?

“Det skal alle beboerne i gr. 2,
som vi bor på samme etage med.
Og så tante Emmy og hendes
mand, Robert, vores kusine Vivian
og hendes mor”, fortalte Rasmus.

Hvem skal underholde til fødselsda-
gen?

Hans svarede: “Det ved jeg ikke.
Det bliver nok Tove og hendes
mand Jørgen fra Hesselager”.

Hvad for noget mad har I bestilt?

Rasmus: “Vi har bestilt 2 retters
menu. Det er flæskesteg med alt
tilbehør, og til dessert skal vi have
islagkage. Det er køkkenet her på
Elleruphus, der skal lave festme-
nuen”.

Hans fortalte, at drikkevarerne
kommer til at bestå af øl, sodavand
og brændevin.

Hvad ønsker I jer i fødselsdagsgave?
Hans: “Jeg ønsker mig ikke no-

get i fødselsdagsgave, for jeg har
så mange ting i forvejen”.

Rasmus: “Jeg ved ikke noget,
men jeg ønsker mig Manne ciga-
rer i fødselsdagsgave”.
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Hans og Rasmus fra
Elleruphus 75 år
Af Morten Andersen og Kirsten Bastholm, ASK-redaktionen, Årup, Fyns Amt.

Tvillingerne Hans Jørgen Hansen og Rasmus Hansen fyldte 75 år den 1. februar
2002. (Foto: Lars Skaaning).

“Jeg ønsker mig ikke noget i fødsels-
dagsgave, for jeg har så mange ting i
forvejen”, fortæller Hans Jørgen. (Fo-
to: Lars Skaaning).



Har I været ude at købe nyt tøj til je-
res fødselsdag?

Hans: “Ja - det jeg har
på i dag er nyt”.

Rasmus: “Jeg har været
ude at købe nye fløjlsbuk-
ser til dagen”.

Hvem af jer er født først og
dermed storebror?

Rasmus: “Det er der ik-
ke nogen nuværende, der
ved, for det var kun min
mor og far, der vidste det,
og de er borte begge to”.

Har I prøvet at have de
samme tanker og så gjort den
samme handling?

Hans: “Vi har prøvet at
have de samme tanker i
hovedet, men vi har det
ikke mere”.

Har I nogle ting på jeres
nuværende væselser, som er
ens?

Rasmus: “Nej - vi har ik-
ke noget ens, men jeg har
både lastbiler og andre bi-
ler, som står på mit værel-
se”.

Hans: “Jeg har blandt
andet biler stående på mit
værelse, som er identiske
med dem, som står på
Rasmus’ værelse”.

Hvilke fritidsinteresser har
I?

Rasmus: “Jeg samler på

forskellige ting. Det er æsker, biler
og aviser. Og så driller jeg pigerne.
Jeg cykler ikke mere, og det er på
grund af mine øjne. De er blevet
svagere med årene”.

Hans: “I min fritid samler jeg på
biler og tøjdyr - blandt andet hun-
de, katte og heste. Jeg cykler hel-
ler ikke mere, for jeg tør ikke me-
re”.

Er I begyndt at vænne jer til at skul-
le flytte her fra Elleruphus til Skårup?

Rasmus: “Nej - det er jeg ikke
endnu, men jeg skal ud at købe
nye møbler og skabslåger til min
lejlighed”.

Hans: “Nej - jeg vil hellere bo
her”.

Kommer I til at bo ved siden af hin-
anden i det nye bofællesskab?

Hans: “Jeg ved endnu ikke, om vi kommer til at bo ved siden af
hinanden, men jeg
håber at komme til at
bo i lejlihheden ved si-
den af Rasmus”.

Rasmus: “Jeg håber,
jeg kommer til at bo ved
siden af Hans”.

Til sidst spurgte vi
Hans og Rasmus, om de
skulle med på det id-
ræts-kursus på Ollerup
Gymnastik Højskole,
som Elleruphus er med-
arrangør af, og som fin-
der sted fra den 28. ok-
tober til den 1. novem-
ber. Men det var der ik-
ke nogen af de to, som
havde lyst til.

- - -

Dette interview med
Rasmus og Hans har og-
så været bragt i ASK, nr.
2, 2002. ASK er et
månedsblad lavet af og
for personer med ned-
sat fysisk og psykisk
funktionsevne på Fyn.
Bladet bliver fremstillet
af en redaktionsgruppe
tilknyttet Vestfyns-værk-
stederne i Årup.
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Hans sætter pris på en god pibe tobak.
(Foto: Lars Skaaning).

Selv om synet ikke er, hvad det har
været, har Rasmus stadig stor glæde af
sin store samling af legetøjsbiler. (Foto:
Lars Skaaning).

Både Rasmus og Hans har samlet på legetøjsbiler siden de
var små og har nu en meget stor samling af sjove, gamle bi-
ler. (Foto: Lars Skaaning).
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Hensigten med denne artikel er at
præcisere, hvad der kendetegner
tankegangen bag relationspæda-
gogik, samt hvorfor jeg mener, at
denne tankegang er berigende for
den danske institutionskultur.

Indledningsvis vil jeg understre-
ge, at relationspædagogikken er
kernen i den gældende Servicelov,
og derfor ikke til at komme uden-
om. Der betyder bl.a., at al pæda-
gogisk virksomhed i Danmark, i
princippet, skal hvile på et relati-
ons-pædagogisk grundlag. Jeg har
gentagne gange stødt på pædago-
ger fra især det socialpædagogisk
arbejdsfelt, der har klandret relati-
onspædagogikken for at være for
idealistisk, blødsøden og ineffek-
tiv. Som jeg ser det, er der flere
grunde til denne kritik. Jeg mener
dog, at kritikken først og fremmest
udspringer af en manglende for-
ståelse for, hvad omdrejnings-
punktet i relationspædagogikken
er, nemlig en fokusering på selve
relationen mellem bruger/bruger
og mellem bruger/pædagog. Her-
igennem skabes, hvis forudsætnin-
gerne og rammerne vel at mærke
er tilfredsstillende, en bedre relati-
on mellem bruger og omverden
samt et konstruktivt rum for faglig
udvikling. Det er pædagogens for-
udsætninger og samfundets ram-
mer, jeg vil beskæftige mig med i
denne artikel.

Relationspædagogik
Tankegangen bag relationspæda-
gogik går ud på at sætte fokus på
samspillet mellem bruger/bruger
og bruger/pædagog. Det er i dette
samspil, brugeren forstår sin egen

virkelighed. Det er vigtigt at være i
stand til at forstå sin egen virkelig-
hed og handle ud fra de mulighe-
der og forhold, man omgives af.
Det kaldes også for selvbestemmel-
se1. Selvbestemmelse vedrører fri-
heden. Ikke så meget den selvdyr-
kende frihed til at gøre lige hvad
man har lyst til her og nu, men ev-
nen og viljen til at tage eget liv på
sig og i denne forstand blive herre

i eget hus2. For at individets selvbe-
stemmelse udvikles i positiv ret-
ning er det vigtigt at være i stand
til at koordinere egne og andres
interesser, så man kan blive aktiv
medformer af eget liv. Selvbestem-
melsesbegrebet og -retten jvnf.
Serviceloven tillægger brugerens
konkrete livspraksis og erfaring
stor betydning for egen udvikling.
Og da ethvert individ udvikles i

Hvorfor
relationspædagogik?
Af Michael Schmidt, seminarielærer på CVU Jelling.

Tankegangen bag relationspædagogik går ud på at sætte fokus på samspillet mel-
lem bruger/bruger og bruger/pædagog.
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samspil med dets omgivelser bliver
det yderst interessant, at se nær-
mere på de signaler pædagogen
udsender. Hvis pædagogen eksem-
pelvis ikke forventer, at en beboer
selv kan smøre sin madpakke og
som følge heraf gør det hver mor-
gen, opstår risikoen for, at bruge-
ren holdes fast i en uhensigtsmæs-
sig “spændetrøje”, der ikke åbner
mulighed for udvikling. Pædago-
gen skal derfor altid spørge sig
selv: “Med hvilken forståelse og
hvordan møder jeg den anden, og
hvordan påvirkes den andens selv-
opfattelse som følge heraf”?

For at undgå at brugeren udvik-
ler en negativ selvforståelse er det
vigtigt, at pædagogen er opmærk-
som på sin definitionsmagt3. Her-
ved forstås pædagogens, ofte, alt-
overskyggende position i forhold
til brugerens oplevelse af sig selv.
Definitionsmagten er pædagogens
reaktion på brugerens kommuni-
kation, handlinger og oplevelser.
Det er så at sige, fokuseringen på
denne feedback, som er omdrej-
ningspunktet i relationspædago-
gikken, da ethvert individ er af-
hængig af omgivelsernes reaktio-
ner på dets handlinger. Ifølge mo-
derne psykologi ligger der intenti-
oner bag enhver menneskelig

handling. Det kræver derfor, at
pædagogen opfanger selv de
mindste initiativer fra brugerens
side. Et initiativ kan være udtrykt
verbalt, men det kan også være en
mimik, gestus eller andre former
for kropssprog. Alt efter pædago-
gens evne til at aflæse disse hensig-
ter, vil brugeren opleve af have
indflydelse på egne livsomstændig-
heder. Hvis pædagogen bevidst
overser eller ikke reagerer på initi-
ativerne misbruges definitions-
magten. Definitionsmagten indi-
kerer den magtposition, som
pædagogen - bevidst eller ubevidst
- kan bruge eller misbruge.

Relationsarbejdet handler såle-
des om forholdet mellem de ud-
sendte signaler og modtagerens
reaktion. Lidt provokerende kan
man sige, at hvis samspillet mel-
lem pædagog og bruger ikke fun-
gerer optimalt, så er det ikke nød-
vendigvis brugeren, som er skyld
heri. Denne tankegang strider
imod en egocentrisk forestilling
om, at når samspillet med bruger-
ne er en succes, så er det pædago-
gens fortjeneste, og når det er en
fiasko, så er det brugerens skyld.

Pædagogens rolle
Pædagogen må stille spørgsmåls-

tegn ved sin egen måde at indgå i
relationen på. Det betyder bl.a., at
pædagogens rolle får en anden og
ny betydning end hidtil, da fokus
flyttes fra en planlagt proces rettet
mod brugeren til en fortolkning af
samspillet mellem pædagog og
bruger. Denne fortolkning stiller
store krav til pædagogen om bl.a.
at forholde sig kritisk og reflekte-
rende i forhold til egen praksis.
Nøgleordet her er ydmyghed. En
ydmyghed der drejer sig om, at
kunne, ville og turde forholde sig
kritisk over for det omsorgsarbej-
de, man som pædagog udfører. At
være ydmyg betyder i denne sam-
menhæng, at vise brugeren for-
ståelse og respekt. Der er ifølge
Serviceloven tale om at skabe nog-
le rammer for brugeren som do-
mineres af ydmyghed og omsorg -
med samtykke. Jeg mener i prin-
cippet, at det er den samme tanke-
gang og holdning, der går igen
uanset, om man beskæftiger sig
med vuggestuebørn, børnehave-
klassebørn, demente, fritidshjems-
børn, unge med en usædvanlig ad-
færd eller børn og voksne med
nedsat funktionsevne osv.

Kravene til pædagogen synes
herved at være til at for øje på,
hvilket kan være en hjælp til at af-
grænse og præcisere den pædago-
giske indsats. Problemerne opstår
for alvor, hvis det udelukkende bli-
ver pædagogens ansvar at styrke
brugerens selvbestemmelse. Selv-
om pædagogen har den daglige
kontakt og det daglige ansvar over-
for brugeren kan han/hun ikke
løfte denne opgave alene. Her-
med indikerer jeg, at der også er
andre ydre instanser, der er af-
gørende for om forudsætningerne
og rammerne for relationen mel-
lem bruger og pædagog er kon-
struktiv eller destruktiv. Her tæn-
ker jeg bl.a. på institutionens og
politikkernes ansvar.

Også et ledelses- og 
samfundsansvar
Det er vigtigt, at pædagogens ar-
bejdsmiljø præges af anerkendelse
og tryghed. Arbejdsforholdene



skal være gode, hvilket f.eks. inde-
bærer mulighed for efter- og vide-
reuddannelse, tillid i ansættelses-
forholdene, tilfredsstillende løn
osv. De fysiske rammer, herunder
pladsforholdene og støjforholde-
ne skal være acceptable. Norme-
ringerne har ligeledes stor betyd-
ning, da for lidt personale kan
medføre uro, støj og konflikter,
hvilket igen er medvirkende til
dårlig trivsel. Hvis brugerne ek-
sempelvis ofte oplever at blive for-
styrret eller afbrudt i relationen
med personalet, på grund af al-
mindelig travlhed på arbejdsplad-
sen, opstår risikoen for, at de føler
utryghed og manglende tillid til
personalet. Denne tendens kan

skade deres selvforståelse. Den an-
vendte pædagogik, som benyttes
på institutionen, er vigtig. Det er
særligt måden, den anvendes på,
som er vigtig. Hvis pædagogikken
udføres af glade, engagerede,
åbne og inspirerende pædagoger
vil det virke positivt på brugerne.
Det er her vigtigt, at hele persona-
let oplever, at institutionens virk-
somhedsplan er fælleseje. Det be-
tyder med andre ord, at virksom-
hedsplanen skal danne et fælles
grundlag for den pædagogiske
indsats. Der skal være en vis stabili-
tet i personalegruppen, da det
modsatte kan skabe usikkerhed og
misforståelse i det daglige arbejde.
Lederens attitude er meget vigtig.

Hvis lederen
har en udvik-
lingsorienteret
ledelsesstil,
hvilket bl.a. vil
sige, at den
pågældende er
inspirerende
og går forrest i
videreudviklin-
gen af den
pædagogiske
praksis, har det
en positiv virk-
ning på hele
institutionskul-
turen4.

Selve institu-
tionskulturen
har dermed af-
gørende betyd-
ning for om re-
lationspædago-
gikken, og der-
med Servicelo-
vens pædagogi-
ske grundlag,
lykkes eller ej.
Med relations-
pædagogikken
og den deraf
følgende øgede
refleksivitet er
det vigtigt, at
man kan, vil og
tør stille
spørgsmålstegn
ved den kultur,

der omgiver enhver institution, og
som man selv er med til at
præge/skabe. Hvis lederen ikke
vil, kan eller tør blive modsagt og
kritiseret, kan man vel heller ikke
forvente, at pædagogen er interes-
seret heri.

Som det fremgår af ovenstående
er det således flere omstændighe-
der, man bør have for øje, når
man diskuterer Servicelovens juri-
diske og pædagogiske grundlag.
Udover at kigge pædagogerne og
lederne over skuldrene er det også
vigtigt at holde amts- og kommu-
nalpolitikerne i ørerne, da de, i
følge Serviceloven, bærer det over-
ordnede ansvar for, at fremme
brugerens mulighed for at klare
sig selv eller at lette den daglige
tilværelse og forbedre livskvalite-
ten.

Jeg håber, denne artikel under-
streger vigtigheden af og betyd-
ningen for relationspædagogik-
ken, samt er medvirkende til at se
nye muligheder i selv den mest
komplekse pædagogiske hverdag5.
Samtidig håber jeg også, at jeg har
argumenteret for, hvorfor denne
pædagogiske tankegang også skal
bruges i arbejdet med selv de hår-
deste grupper af børn og unge,
som samfundet har opgivet og
stemplet som værende “uden for
pædagogisk rækkevidde”.

1. Ivy Schousboe: ”Selvbestemmelse
som udviklingsretning, l og 2, Nul
til fjorten, nr. 3, 1993. 

2. Karsten Schnack: ”Handlekompe-
tence”, I: ”Pædagogiske teorier”,
red. af Niels Jørgen Bisgaard,  3.ud-
gave, Værløse 1998. 

3. Berit Bae: ”Voksnes definitions-
magt og børns selvoplevelse”, Soci-
al Kritik, nr. 47, nov. 1996.

4. Dion Sommer:”Pædagogisk smuler
– refleksioner over relationen mel-
lem voksne og børn”, I: Stefan Mos-
salski og Preben Kirkegaard (red):
”Pædagogiske refleksioner”, Pæda-
gogisk bogklub, København 1999.

5. Michael Schmidt; ”Nogle tanker
om relationsarbejde” i udviklings-
rapporten: ”Fokus på relationer”,
Jelling Seminarium, Pædagogud-
dannelsen 2001. 
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Det har ikke hos os været nyt at
forholde os til handleplaner dag-
ligt - det har heller ikke været nyt
at evaluere på dem i halvårsrap-
porter med deraf følgende juste-
ringer/ændringer. Men det, der
har været nyt, er at få dem forfinet
og målrettet ved at indlægge defi-
nitioner på succeskriterier som sty-
reredskab.

Pilotprojektet gik ud på at ud-
vikle en model, som kunne doku-
mentere effekten af den pædago-
giske indsats - samtidig skulle den
dokumentere årsagen til effekten.

Modellen skulle ikke baseres på
tal, kurver eller lign., men deri-
mod på prosa. Det ville ikke give
mening f.eks. at sige, at en beboer
skulle opnå at blive 20 % mere
tryg. Vi ville mere i dybden i for-
hold til metodevalg og effekten af
metodevalget.

Vi vurderede også, at modellen
skulle rumme, at vi arbejder med
flere socialpædagogiske metoder,
som er meget personafhængige.

Vi ønskede, at effektmålingsmo-
dellen skulle bidrage til en syste-
matisk erfaringsopsamling internt
på Strandvejen 24. Ligeledes øn-
skede vi, at modellen skulle bruges
konstruktivt i det daglige arbejde
og evt. erstatte det hidtidige skrift-
lige arbejde uden et øget tidsfor-
brug.

Vi håbede, at vi kunne udvikle
en model, hvor det var tilladt at
“fejle”. Vi skulle undgå situationer,
hvor personalet afholdt sig fra at
bruge modellen, fordi den meto-

de, man ville prøve af på en bebo-
er, kunne mislykkes - med en 
fiasko til følge. Den skulle kunne
rumme både positive og negative
effekter - det er ofte fiaskoer, man
lærer af. Vi ønskde også, at model-
len skulle kunne dække persona-
lets informationsbehov omkring
arbejdsmetoder.

Vi håbede, at modellen skulle
fungere på et niveau med høj fag-
lig relevans og indhold til persona-
lets brug for læring og videnop-
samling.

Det var ligeledes vigtigt, at mo-
dellen tog udgangspunkt i tanker,
holdninger og værdigrundlag på
Strandvænget 24. Holdninger og
værdigrundlag skulle gennemlyse
hele modellen.

Vi havde os også for øje, at mo-
dellen kunne blive så generel, at
den umiddelbart kunne tages i
brug af andre botilbud.

Personalets evaluering 
af modellen
Modellen er velegnet til at doku-
mentere effekt og årsag til effekt.

Det er en metode, som i læng-
den kan målrette og systematisere
vores arbejde bedre end andre
metoder, vi kender.

Vi er blevet mere opmærksom-
me på beboernes behov i den dag-
lige praksis.

Modellen har øget opmærksom-
hed og focus - i stedet for tolknin-
ger er vi mere tilbøjelige til at an-
vende konstateringer i forhold til
metodevalg. Løbende observatio-

ner gør, at det ikke er diffust, hvad
vi ser.

Målformuleringer bliver mere
præcise og målrettede - det er des-
uden lettere end før at fastholde
et mål, da alle har focus på de
samme forhold.

Vi tror, at vore beboere har
mærket større forståelse og min-
dre opmærksomhed fra vores side.

Modellen tvinger os til “små
skridt”, som så er nemmere at eva-
luere. Det bliver ret hurtigt synligt,
om en metode virker eller ej. Lige-
ledes har det vist sig, at modellen
synliggør uventede effekter af et
metodevalg - det være sig af positiv
som af negativ karakter.

Modellen stiller krav til persona-
let om, at man er præcis og kon-
tant i sin beskrivelse af den meto-
de, man vil anvende. Desuden stil-
ler modellen krav om, at man
præcist beskriver, hvad metoden
skal resultere i, d.v.s. succeskriteri-
er.

Vi tror, at det at evaluere på
egen praksis gør, at vi bliver bedre
pædagoger. Ligeledes selvfølgelig
hvis effekten betyder udvikling for
beboeren.

Vi har følgende anbefalinger til
andre, som gerne vil tage model-
len i brug:

• At man gør et godt forarbejde
• At man også vejleder, informe-

rer vikarer grundigt
• At man ikke går i gang, før alle

er med på ideen.
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Dokumentation af
pædagogisk praksis
på Strandvænget 24
Af Michael Schmidt, seminarielærer på CVU Jelling.
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Flere tusinde danskere lever med
den medfødte nervesygdom Tou-
rette syndrom, som især er kendt
for at give tics i form af ufrivillige
bevægelser og lyde. Disse tics og
følgesymptomer som koncentrati-
onsbesvær og indlæringsvanskelig-
heder har afgørende indflydelse
på, hvordan personer med syg-
dommen klarer sig socialt i hver-
dagen.

Der findes i forvejen en del me-
dicinsk information om Tourette
syndrom, men via en spørgeske-
maundersøgelse har Center for
Små Handicapgrupper for første
gang dokumenteret, hvordan man
lever med diagnosen. Hvordan
klarer man skolegangen? Får man
en uddannelse og et arbejde? Har
man venner og indgår i sociale
netværk? Og finder man ind i et
parforhold og får børn?

Dokumentationsmedarbejder Le-

ne Anderson og dr.med. John-Erik
Stig Hansen har lavet en spørge-
skemaundersøgelsen i nært samar-
bejde med Dansk Tourette Fore-
ning. Over 200 familier og enkelt-
personer har bidraget med svar.

Langt de fleste personer med
Tourette syndrom begynder deres
skolegang i en almindelig folke- el-
ler privatskole. En femtedel skifter
dog senere i forløbet til en institu-
tion eller specialskole. Rapporten
er derfor i høj grad anvendelig for
de mange fagfolk, som kommer i
kontakt med personer med Tou-
rette syndrom: ud over læger gæl-
der det især psykologer, lærere og
pædagoger.

Trods mange vanskeligheder vi-
ser undersøgelsen, at personer
med Tourette syndrom generelt
klarer sig godt, når de bliver voks-
ne. Og dette bør være en kilde til
optimisme, selv om man som for-

ældre får at vide, at ens barn har
Tourette syndrom.

“Tourette syndrom i Danmark”,
der er på 47 sider, koster kr. 85 og
kan bestilles hos CSH enten på te-
lefon 33 91 40 20 eller via
csh@csh.dk.

Næstfmd. for Dansk Tourette
Forening, Kirsten Kristensen, træf-
fes på tlf. 45 80 07 53.

“Tourette syndrom i Danmark”
er en del af CSH’s kortlægnings-
projekt og den tredje i en række
på seks rapporter, som hver doku-
menterer levevilkårene for perso-
ner med specifikke diagnoser. Pro-
jektet afsluttes med en samlet eva-
luering af, hvordan mennesker
med sjældne sygdomme generelt
klarer sig socialt i Danmark.

De to første rapporter hedder
“Medfødt knogleskørhed i Dan-
mark” og “Primær immundefekt i
Danmark”.

Tourette syndrom
Af journalist Charlotte Wognsen, Center for Små Handicapgrupper, København.



Søren Kanstrup bor i et botilbud
for udviklingshæmmede i Aalborg.
Søren arbejder på skovholdet i
Hammer Bakker. Skovholdet er en
del af de beskyttede værksteder og
gartnerier i Vodskov.

En dag sad beboere og medar-
bejdere i Sørens botilbud og snak-
kede om at få et redskabsskur.
„Det kan vi da lave oppe i skoven“,
sagde Søren.

Søren fik talt med skovholdet,
som var interesserede. Skovholdet
har bygget legepladser og skure

for bl.a. børneha-
ver før. Så det var
ret oplagt, at skov-
holdet skulle ud-
føre opgaven.
Skovholdet tegne-
de selv skuret og
tog ud til botilbu-
det for at snakke
med beboerne
dér om, hvordan
det skulle se ud.

Skuret byggedes
af kalmarbrædder
med barkkanter,
og der skulle være
rigtigt tegltag.

Sørens arbejds-
plads og botilbud
fandt så ud af at
lave et samarbejde
om skuret. Et sam-
arbejde, der kom
til at strække sig
over flere må-
neder, hvor man
mødtes 1-2 gange
om ugen.

Skovholdet
skrev ned på tav-

len, hvad der skulle bruges af ma-
terialer. Bo Pedersen skrev listen
ind på computer. Beboerne fra bo-
tilbuddet var oppe i skoven og se,
hvordan Søren fældede de træer,
der skulle bruges.

Kurts Savværk i Hammer Bakker
savede brædderne til. Beboere og
skovholdet var med ude at se, da
deres brædder blev savet.

Flemming Nielsen og Bo Peder-
sen fra skovholdet kørte kranen,
Kaj Poulsen savede efter en streg.

Ret hurtigt blev nogle af beboer-

nes forældre inddraget, idet Janus
Poulsens far er salgschef i et byg-
gefirma, så her købte man sømme-
ne og tegltaget. Desuden fik bebo-
erne i botilbuddet en rundvisning,
Jacob Nørtoft Hansens far er elek-
triker, så da beboerne havde gra-
vet rende til kabler, lagde han
dem. Beboere og pædagoger lag-
de flisegangen.

Alle beboere, deres pårørende,
skovholdet, pædagoger og leve-
randører var naturligvis med til
rejsegildet, hvor pædagog Lotte
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Om hele
arbejdsprocesser
Interview af Diana Paarmann, Værestedet Perlen, Aalborg.

Skovholdet i Hammer Bakker har bygget et flot, nyt red-
skabsskur til Søren Kanstrups botilbud.



Frank havde lavet en „advents-
krans“ af gran, leveret af skovhol-
det.

Heine Andersen, pædagog i bo-
tilbuddet, siger, at det er dejligt at
arbejde sammen med en beboers
arbejdsplads. Man kommer til at
lære hinanden at kende, og det
fremmer forståelsen for hinan-
dens arbejde. Vi har alle taget gas

på hinanden, vi har grinet og haft
det hyggeligt. De andre beboere
får også en forståelse for, hvad
Søren laver på sit arbejde. Vi har
fået et kvalitetsskur og et rigtigt
godt samarbejde mellem botilbud
og arbejdsplads.

Anton Nielsen, pædagog på
skovholdet, fortæller, at skovhol-
det igen er blevet indbudt til at ar-

bejde sammen ud af huset. Denne
gang med et botilbud for autister,
som skal have bygget en pavillon i
træ.

„Husk, at I skal købe træbeskyt-
telse til skuret, det skal smøres ind
til næste sommer. Man kan købe
nogle gode overtræksdragter, som
I kan bruge, så jeres tøj ikke bliver
ødelagt“, er Bo’s sidste råd til sku-
rets ejere.

Også denne artikel er blevet til i
et samarbejde, idet skovholdet og
de to pædagoger, der har deltaget
i arbejdet sammen var inde på
værestedet „Perlen“ og fortælle Di-
ana Paarmann om projektet, så
hun kunne skrive historien.
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Grundtakstmodellen sættes
måske i skyggen af regerin-
gens krav om revurdering
af de amtslige budgetter

I disse forårsmåneder vil mange
ledere af socialpædagogiske ar-
bejdspladser sikkert være optaget
af arbejdspladsens økonomi, både
den aktuelle økonomi, men måske
den økonomi der skal danne ram-
men om tilbuddet i årene frem-
over. Det vil der efter min opfattel-
se være god grund til.

Der er især 2 årsager til dette.
Den første er overgangen til
grundtakstfinansiering og den an-
den vil være regeringens forhand-
linger og aftaler med Amtsrådsfor-
eningen om budgetterne for de
kommende år.

Regeringens topfolk har ganske
enkelt meddelt socialministeren
om at man bør  tage spørgsmålet
om ankesystemet og de sociale
nævns afgørelsers indflydelse op
på udgiftsudviklingen op. Det soci-
ale områdes udgifter kan ikke sty-
res på grund af den nye sociale fi-
nansiering udtrykker Amtsrådsfor-
eningens næstformand. Det skal
de, siger Finansministeren.

Regeringen har i 100 dages pro-
grammet markeret at narko, sinds-
lidende, hjemløse og især ældre
indsatsområderne skal oppriorite-
res, naturligvis sammen med ven-
telisteindsatsen, så skal der ikke
meget indsigt til for at konklude-
re, at børn og unge og handicap-
området, altså må stå for skud. Det
har Amtsrådsforeningen også ind-
set og Amtsrådsforeningens næst-

formand markerer også at der fra
centralt hold må udmeldes et lave-
re ambitionsniveau, så er det klart
at vi har mulighed for at beskære
udgifterne. Det bliver spændende
om regeringen vil træffe sådanne
beslutninger. Ja mon ikke det bli-
ver spændende. Det tror jeg ikke
mindst at brugerne syntes, men
det vil naturligvis også få konse-
kvenser af personalepolitisk karak-
ter. Begge dele har naturligvis SLs
interesse.

Under og over grundtakstbeløbet
Fra den 1. januar 2001 er økono-
mien på størstedelen af det sociale
serviceområde blevet fundamen-
talt ændret. I stedet for den delte
finansiering er den såkaldte
grundtakstmodel nu blevet finan-
sieringsmetoden.

Den delte finansiering betød, at
kommune og amtet hver betalte
halvdelen af udgifterne ved et so-
cialt tilbud. Det er nu blevet helt
anderledes.

Princippet i grundtakstmodel-
len er, at den myndighed, der 
beslutter et tilbud, også er den
myndighed, som betaler. Hvis en
kommune i samarbejde med for-
ældrene f.eks. beslutter, at et ud-
viklingshæmmet barn skal have et
dagtilbud, så er det nu som ud-
gangspunkt udelukkende kommu-
nen, der skal betale udgiften.

Det gælder under alle omstæn-
digheder, hvis det pågældende til-
bud økonomisk befinder sig un-
der grundtakstbeløbet.

Amtet kommer først ind i bille-
det, hvis en kommune mener, at et

tilbud over grundtakstbeløbet vil
være det rigtige. I disse tilfælde
kan amtet gå ind og medfinansie-
re udgiften over grundtakstbe-
løbet. Det foregår imidlertid ikke
automatisk, men skal følge en
særlig procedure. 

Når en kommune lægger op til
et tilbud, der befinder sig over
grundtaksten, og ønsker, at amtet
skal medfinansiere, skal amtet
være med til at visitere. Kommu-
nen kan altså i disse tilfælde ikke
længere selv beslutte et tilbud.
Amtet skal inddrages, og det skal
foregå på en særlig måde.

Kommunen skal udfærdige en
motiveret indstilling til det kon-
krete tilbud. Det tager amtet stil-
ling til. Hvis amtet afviser kommu-
nens indstilling, skal det begrun-
des konkret, og amtet skal komme
med et motiveret forslag til et an-
det tilbud.

Hvis der fortsat er uenighed,
drøftes denne mellem kommu-
nens og amtets socialchefer. Hvis
der fortsat ikke kan blive enighed,
så deltager amtet ikke i finansie-
ringen. Det står altid en kommune
frit for at betale udgifterne selv –
også hvis tilbuddet ligger over
grundtaksten.

Grundtaksterne
Ved amtskommunale tilbud om
beskyttet beskæftigelse, aktivitets-
og samværstilbud er grundtakstbe-
løbet i 2002 62.900 kr. Amtskom-
munale boformer for voksne er
tilsvarende grundtakstbelagt med
et beløb på 290.700 kr. Ved døgn-
ophold for børn og unge hedder
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Betænkeligheder ved
grundtakstmodellen
Af 1. forbundsnæstformand Mogens Seider, Socialpædagogernes Landsforbund.



beløbet 402.100 kr og ved særlige
dag- og klubtilbud er det 291.800
kr.

Ved kommunale tilbud om bo-
former, beskyttet beskæftigelse, ak-
tivitets- og samværstilbud er det
som udgangspunkt kommunen,
der betaler 100 %. Dog er der en
mulighed for, at et amt kan gå ind
og betale de udgifter ved en kom-
munal opgaveløsning, der oversti-
ger grundtaksten. Men kun hvis
tilbuddet skønnes at nedsætte
amtets udgifter, og der skal indgås
en aftale. Det er altså et lokalt for-
handlingsspørgsmål.

Kort fortalt : En kommune kan
iværksætte alle de tilbud, den vil.
Bare den selv betaler. Hvis den vil
have amtet til at medvirke, skal
amtet på forhånd inddrages i visi-
tationen. Og amtet skal som alt-
overvejende hovedregel kun beta-
le den del af udgifterne, som be-
finder sig over grundtakstbeløbet
på det pågældende område.

Socialpædagogernes Landsfor-
bund kan finde én meget stor for-
del ved den nye system. Ingen
kommune kan længere komme til
at betale mere end grundtakstbe-
løbet, hvis der ellers er enighed
mellem amt og kommune. Den
tidligere delte finansiering med-
førte, at kommuner i nogle tilfæl-
de skulle betale et ret stort beløb,
når en bruger havde behov for et
omfattende tilbud. Det undgås
med det nye system.

Betænkeligheder
Men herudover har Socialpædago-
gernes Landsforbund store betæn-
keligheder. Der er endnu ingen,
der har styr på de konkrete konse-
kvenser. Mange vil vi først se efter
en periode, men der er for SL me-
get lidt tvivl om, at konsekvenser-
ne vil blive pænt omfattende. 

Hvad kan der ske? I det følgen-
de er blot nogle af SLs betænkelig-
heder nævnt.

Den nye visitationsprocedure fo-
rekommer meget omstændelig.
Hvis ikke amtet og kommune lo-
kalt laver aftaler, der letter proce-

duren, vil vi komme til at opleve
mange tilfælde, hvor brugeren
kommer til at vente på et tilbud.
Alene af proceduremæssige grun-
de.

Voksenområdet ser ikke ud på
en måde, der svarer til grundtakst-
beløbene. I mange tilfælde befin-
der kommunale tilbud sig over
grundtakstbeløbet, mens amts-
kommunale tilbud ligger under.
Det kan man ganske vist aftale sig
ud af. Men det tror vi ikke vil hol-
de i længere tid. Der vil udvikle sig
en tendens til, at kommunale til-
bud befinder sig under grundtak-
sten, mens de amtskommunale er
over.  Der vil udvikle sig en skille-
linje, som ikke eksisterer i dag.
Kan vi ikke være ligeglade med
det ?

Det kan vi ikke, fordi brugerne
sandsynligvis kommer til at følge
med. Der vil komme en meget
klar opdeling af brugerne alt efter,
hvilke ydelser de har behov for.
Det i udgangspunktet ret fleksible
system vi har i dag, risikerer at for-
svinde. Den delte finansiering har
betydet, at amt og kommune hav-
de et behov for at arbejde sam-
men, så der blev skabt en vis sam-
menhæng i tingene. Det er ikke al-
tid gået lige godt, men udgangs-
punktet var der. Faren ved grund-
takstmodellen er blandt andet, at
”hver kommer til at passe sit”, -
amtet de brugere, som har brug
for omfattende støtte og kommu-
nen de brugere, som har brug for
mindre omfattende støtte.

Brugernes rettigheder
Det er ikke noget, der vil komme
til at ske lige nu og her. Det sker
over tid. Men det kan meget nemt
komme til at ske på en måde, så
den enkelte bruger kommer i
klemme. At man f.eks. bliver flyt-
tet, selvom man ikke ønsker det.

Undervejs i debatten om grund-
takstmodellen er der blevet gjort
meget ud af at fremhæve, at der
udelukkende er tale om en økono-
misk reform. At den enkelte bru-
gers retsstilling ikke bliver berørt.

Det er formelt rigtigt. I Social-
pædagogernes Landsforbund kan
vi imidlertid ikke erindre en øko-
nomisk reform på det sociale om-
råde, som ikke i virkelighedens
verden alligevel fik betydning for
den enkelte bruger. Selvom der
blev sagt noget andet.

Hvem opdager, hvis det bliver
den slags problemer. Det er blandt
andet de medarbejderne på det
enkelte tilbud. De er de første til
at opdage konkrete uacceptable
konsekvenser. Og derfor de første
der har mulighed for at give lyd
fra sig.

Det er der mange, der af for-
ståelige grunde kvier sig ved, fordi
der er risiko for, at man kommer i
karambolage med sin arbejdsgiver.
Imidlertid har man ret til det, - og
den offentlige arbejdsgiver har ik-
ke ret til at anvende sanktioner el-
ler negative reaktioner som f.eks.
afskedigelse, forflyttelse eller ad-
varsel i anledning af udtalelser, en
ansat fremsætter som privatperson
om sit arbejdsområde. Folketin-
gets Ombudsmand har sat endog
meget snævre rammer for, hvor-
når man som offentligt ansat ikke
må ytre sig. Det skal samtidig in-
drømmes, at offentlige myndighe-
der ofte forsøger alligevel.

Imidlertid er det sådan, at et til-
bud med dets medarbejdere er de
første, der vil opdage, hvis en bru-
gers rettigheder på én eller anden
måde lider overlast. Derfor er der
her efter SLs opfattelse en særlig
forpligtelse til at ytre sig. Ellers ri-
sikerer vi, at ingen nogensinde op-
dager det.
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Med ændringerne til uddannelses-
bekendtgørelsen som seminarier-
ne modtog lige efter sommerferi-
en i 2001 er det snart slut med at
skrive  pædagog på forsiden af ek-
samensbeviset. I stedet vil der
komme til at stå ”Professionsba-
chelor i pædagogisk arbejde”. Og
på engelsk lyder det næsten end-
nu flottere med titlen ”Bachelor of
social education”.

Den nye uddannelse
Det skal understreges at uanset de
nye tider så er det vores intension
her på Pædagoguddannelsen at
bruge ændringerne til at uddanne
om muligt endnu dygtigere pæda-
goger end vi har gjort hidtil. Det
vil bare ikke nødvendigvis blive
den samme slags pædagoger, som
er blevet uddannet på baggrund af
den hidtidige bekendtgørelse. 

Med de nye bekendtgørelsesæn-
dringer og den nye stillingsbeteg-
nelse er pædagoguddannelsens
perspektiv blevet ændret og udvi-
det. Indtil nu har seminarierne
formelt kun skulle uddanne til
professionsområdet. Fra og med
september i år skal seminarierne
også uddanne til relevant videre-
uddannelse på master- og kandi-
datniveau i universitetssystemet.

For de studerende - der er om-
fattet af ændringerne - handler
det først og fremmest om, at de
ved uddannelsens afslutning skal
aflevere - og individuelt prøves i -
en såkaldt bacheloropgave. Ba-
cheloropgaven erstatter i tid og
omfang det nuværende speciale.

Forskning og udviklingsarbejde
Forskellen skal findes i kravniveau-

et - mere end i selve uddannelsens
– og dermed i bacheloropgavens
indhold. Nogen af de steder hvor
de nye krav vil vise sig er i forhold
til inddragelse af videnskabsteore-
tiske overvejelser og forskningsfag-
lighed. Når seminarielærerne un-
derviser, og når de studerende
skriver opgave, så vil det fremover
være et krav, at der hele tiden refe-
reres til egne eller andres under-
søgelser, udviklingsarbejder, den
videnskabsteoretiske oprindelse
osv. 

Det betyder også, at de stude-
rende i løbet af uddannelsen skal
tilegne sig øgede færdigheder i at
kunne forstå og deltage i  forsk-
nings- og udviklingsarbejde. De
skal som studerende kende nogle
basale begreber og være i stand til
at foretage og iværksætte enkle
undersøgelser i det pædagogiske
arbejdsfelt.

En uddannelsespraktik 
I forhold til ændringerne er speci-
elt praktikken som et centralt ud-
dannelseselement blevet nævnt i
bekendtgørelsen. På praktikste-
derne vil man derfor sikkert kom-
me til at opleve et øget pres fra de
studerende og deres organisatio-
ner om at vægte praktikken som
en uddannelsespraktik - og der-
med en forventning om at man
nedtoner praktikken som en ar-
bejdspraktik. Det er min opfattel-
se, at de allerfleste af praktikinsti-
tutionerne allerede i dag vægter
uddannelsesaspektet. Men de få
steder hvor man, af den ene eller
anden grund, ikke fuldt ud har ta-
get uddannelsesopgaven på sig,
vil man formentlig komme til at

føle dette pres mere end man gør
i dag.

De nye bekendtgørelsesændrin-
ger betyder altså at alle skal stå en
lille smule på tæer, for at kunne le-
ve op til de nye krav. Det gælder
seminarielærerne, det gælder de
studerende - og det gælder prak-
tikstederne. Grundlæggende er
kravene dog ikke større end at
den udvikling i uddannelsens kva-
litet - der glidende har været gen-
nemført gennem de senere år -
langt hen ad vejen lever op til de
nye formelle krav der hermed er
fastsat.

Bedre muligheder for 
videreuddannelse
Hvad betyder de nye ændringer
for professionen og for de kom-
mende pædagoger? For pædagog-
professionen er der ingen tvivl om
at bachelortitlen vil være med til
yderligere at løfte pædagogfagets
anseelse og give prestige. Måske
kan det endda føre til højere løn
til hele faget! På længere sigt vil
det også få betydning at der i
grunduddannelsen gives et solidt
grundlag for at deltage i forsk-
ning, udvikling og dokumentation
af  professionens arbejde på et an-
erkendt akademisk niveau. Det vil
også vække anerkendelse hos an-
dre grupper. For de nye pædago-
ger betyder ændringerne at de vil
få helt andre muligheder for at ef-
ter- og videreuddanne sig både
ind i faget og ud af faget. Et nyt
grundlag for pædagogers reelle
adgang til livslang læring er nået !

ole.grangaard.olesen@CVUjelling.dk
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Den evige jagt på svaret
- friheden er en chance,

Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi
gøre? Hvad vil vi gøre? Hvem kan
hjælpe os?

Thats the question i pædagogisk
arbejde. ”Menneskets frihed er
kun en chance – ikke en garanti –
for at lykkes”. Skrev Rüdiger Saf-
ranski i bogen ”Det onde eller fri-
hedens drama” (1999).

Den kompetente pædagog, kan
i mødet med den udviklingshæm-
mede være med til at skabe eller
forhindre deres muligheder for at
mærke suset fra friheden. 

Kravet er at den kompetente
pædagog tager den andens per-
spektiv. At du kan forstå, se,  aner-
kende og vide noget om den an-
den, stiller dig til rådighed på en
faglig og ansvarsbevidst måde. Du
skal samtidig være søgende, lytten-
de og kunne leve med den evige
tvivl om at det du gør - er det rigti-
ge. Du vil altid kunne have gjort
det anderledes. 

Smagsdommere 
Anders Fogh Rasmussen brugte
sin nytårs tale til at lægge eksper-
terne for had, ved at gøre eksper-
ter lig med smagsdommere. Det
var et demagogisk forsøg på at op-
høje uvidenhed til en dyd, samt at
ophøje os alle til eksperter. I vi-
denssamfundet er der tværtimod
et stort behov for at bygge bro
mellem eksperter – på alle niveau-
er og ikke eksperter. Journalist
Connie Hedegaard skriver i politi-
ken den 12.01.02 ”sådan kollektivt
at mistænkeliggøre og underken-
de eksperter ved på forhånd at
miskreditere dem burde være un-
der en regerings værdighed.

Det pædagogiske arbejdsfelt har
i ekstrem grad brug for uafhængi-
ge forskere og eksperter, der kan
inspirere , kontrollere, stille skæve
spørgsmål, samt formidle nye vi-
den, metoder og vende tingene
180 grader. Der findes ingen nem-
me svar, ingen entydig sandhed. Vi
er udsat for en uoverskuelig vi-

dens- og informationsstrøm, der
skal sorteres, analyseres og syste-
matiseres på en måde så vi ikke
mister overblikket. Vi har brug for
nævn, udvalg, formidlingscenter
der mener noget, som vi kan tage
stilling til og som vi på en nuance-
ret måde kan bruge som vores be-
slutnings- og udviklingsgrundlag

Ingen tamme elefanter 
eller dorske søløver
Socialt udviklingscenter (SUS) er
– netop nu - i gang med at fejre sit
10 års jubilæum. I den forbindelse
har de udgivet jubilæumsavisen
SUS`ET. Hvor de fortæller om de-
res erfaringer og arbejde i disse 10
år. De er en almennyttig nonpro-
fit-forening, som i alle årene har

haft som mål at skabe en bedre
indsats for og støtte til sårbare
grupper.  Nogle af nøgleordene
har været det god liv, livskvalitet,
integration, det rummelige ar-
bejdsmarked, brugerperspektivet
og sociale opfindelser. 

De er et eksempel på hvordan
viden , grundighed, engagement,
undersøgelser og ekspertise i et
tæt samarbejde med praksisfeltet,
det politiske og økonomiske ni-
veau  – skaber nytænkning og nye
handlemuligheder i mødet med
udviklingshæmmede, sindsliden-
de, hjemløse og andre sårbare
grupper.  

6 værdier
SUS bindes sammen af en række
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værdier, som samtlige medarbejde-
re har diskuteret og  været med til
at formulere. SUS har disse 6
grundværdier som de søger at ef-
terleve i deres arbejde

1. Vi vil medvirke til bedre livsvil-
kårene for socialt udsatte men-
nesker

2. Vi tager udgangspunkt i bru-
gernes synspunkter

3. Vi ser muligheder og håndte-
rer barrierer

4. Vi lægger vægt på, at vores ind-
sats bidrager til forandring

5. Vi brænder for det vi gør
6. Vi er ikke i lommen på nogen

(Her placeres et billede af Cir-
que de SUSpense)!!!!!!?????

Disse værdier udøves af en bro-
get flok konsulenter og eksperter.
De præsentere sig selv som Cirque
de SUSpensen – en broget flok af
medarbejdere hvor der både skal
være plads til linedansere, tra-
pezkunstner, klovne, jonglører,
sprechstallmeister, men aldrig
tamme  elefanter, dorske søløver
eller indespærrede tiger. Altså et
cirkus hvor man er på hver dag,
mange ting skal koordineres og gå
op i en højere enhed, det gælder
om at kunne sit håndværk, og det
er vigtigt at holde sig i gang og ud-
vikle nye færdigheder. 

Det er et godt billede af en dy-
namisk reflekterende og videns-
skabende arbejdsplads. Et ideal
som må gælde en hvilken som
helst arbejdsplads – ikke mindst
indenfor det socialpædagogiske
og sociale arbejdsfelt. Hvor man
har med andre mennesker at
gøre.

SUS har haft og har mange bol-
de i luften. De fleste socialpæda-
gogiske arbejdspladser har hentet
inspiration, metoder og er blevet
forstyrret af diverse videoer, rap-
porten, konferencer m.v. Et lille
udpluk af deres aktiviteter, som du
kan læse mere om i SUSÉT er:

• Børn med psykisk syge forældre. 
• Udviklingshæmmede med

sindslidelser

• Vold som udtryksform
• KvalitetsUdvikling, gennem

BrugerIndflydelse, Hvor blandt
andet 4 udviklingshæmmede
fortæller om hvad de hørte, så
og lærte – da de var med i hele
evalueringsproces af et KUBI
projekt

• StorbyLandsbyen – en social op-
findelse. Artikel om det ufærdi-
ges princip

• OS og DEM – Danskere og ind-
vandrerne

• Er der plads på det rummelige
arbejdsmarked?

Du kan hente meget inspiration i
læsning af SUSÉT.  Gå på nettet
www.sus-net.dk  eller ring på 3393
4450 hvor du kan få mere at vide
om de mange projekter, publikati-
oner m.v som  Cirque de SUSpen-
se har gennemført og er i gang
med.

Seksuelle overgreb på mennesker
med handicap
Et litteraturstudie 
Selvom man i mange år har be-
skæftiget sig med incest, seksuelle
krænkelser, ved vi meget lidt i
Danmark om seksuelle overgreb
på handicappede mennesker i
Danmark - herunder udviklings-
hæmmede. I sensommeren 2000
deltog repræsentanter fra SUS i
den 11. verdenskongres for men-
nesker der arbejder med og for-
sker i emner med relation til han-
dicapområder. På konferencen
blev der fremlagt en lang række
projekter, nogle af dem handlede
om seksuelle overgreb på menne-
sker med handicap. Men det
spørgsmål der rejste sig, var:

- Bliver mennesker med handi-
cap udsat for seksuelle overgreb
i Danmark?

- Er det overhovedet en proble-
matik, de professionelle, der ar-
bejder med mennesker der er
handicappede - er opmærksom-
me på?

Det var svært eller nærmest umu-
ligt at finde svar på disse spørgs-
mål. SUS og De samvirkende In-

valideorganisationer søgte og fik
satspuljemidler til at udarbejde et
internationalt litteraturstudie om
emnet. Som på mange andre om-
råder er Danmark nærmest et
uland med hensyn til forskning og
undersøgelse af essentielle faglige
og etiske spørgsmål der vedrører
blandt andet udviklingshæmmede.

Litteratursøgningen bidrog til,
at: 

∑ belyse de internationale erfarin-
ger omkring omfanget af seksu-
elle overgreb på mennesker
med handicap

∑ beskrive de særlige risikofakto-
rer som mennesker med handi-
cap er konfronteret med i for-
hold til seksuelle overgreb

∑ præsentere den udenlandske lit-
teraturs konklusioner og anbe-
falinger i forhold til forebyggel-
se og behandling

Litteraturstudiet handler kun i be-
grænset omfang om erfaringer
med seksuelle overbegreb på men-
nesker med handicap i Danmark.
Der har været tale om en impone-
rende international litteratursøg-
ning om seksuelle overgreb på
mennesker. I en lang række un-
dersøgelser fra Canada, Norge,
Holland, England, USA og Austra-
lien fastslås det, at mennesker
med handicap i et foruroligende
omfang udsættes for et seksuelt
overgreb.

Institutionel sex overgreb
Konklusionen er at mennesker
med handicap har en væsentlig ri-
siko, for at bliver udsat for et sek-
suelt overgreb og risiko’en er
størst på de store institutioner. En
stor andel af  de seksuelle overbe-
greb begås i institutioner eller bo-
og dagtilbud – altså i omgivelser
som den krænkede opholder sig i
på grund af sit handicap. Under-
søgelserne  peger ligeledes på, at
en væsentlig del af overgrebene
begås af andre mennesker med
psykisk udviklingshæmning, men
også personale i de nævnte servi-
cetilbud og familiemedlemmer er
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ofte gerningsmænd. Gernings-
manden er i langt størstedelen  af
tilfældene en person som den
krænkede kender. Alligevel  - eller
måske derfor – anmeldes overgre-
bene sjældent til myndighederne,
og undersøgelser peger på, at
overgrebene kun sjældent får kon-
sekvenser for gerningsmanden.
Desuden understreger flere un-
dersøgelser, at det kan være meget
vanskeligt at opdage, når menne-
sker uden en sikker kommunikati-
onsform har været udsat for et
overgreb.

Flere udenlandske artikler og
undersøgelser søger at identificere
de faktorer der kan havde indfly-
delse på risikoen for, at menne-
sker med handicap bliver udsat for
seksuelle overgreb. størstedelen af
de faktorer, der beskrives, er enten
direkte relateret til selve handicap-
pet eller er konsekvenser af de re-
lationer, som mennesker med han-
dicap på godt og ondt indgå i på
grund af et øget behov for be-
handling, støtte og hjælp. Nogle af
de hyppigt nævnte faktorer er:

• kommunikationsvanskeligheder
• begrænsede muligheder for at

flygte
• afhængighed af andre til at få

hjælp også til intime handlinger
• kognetive begrænsninger, der

f.eks gør det vanskeligt at gen-
kende en faretruende situation,
barrierer i forhold til at anmel-
de overgreb m.v.

En række artikler peger desuden
på, at disse faktorer kan forstærkes
af, at mennesker med handicap er
marginaliseret, og dominerende
kulturelle og sociale forestillinger
både om mennesker med handi-
cap og deres seksualitet skygger
for en erkendelse af, at seksuelle
overgreb på mennesker med han-
dicap er et reelt problem.

Myter
Litteraturstudiet er stødt på man-
ge artikler der beskriver mange af
de forskellige myter der er om-
kring mennesker med handicap

og deres seksualitet. Forskerne op-
fatter disse myter som væsentlige
barriere for en samfundsmæssig
erkendelse af at seksuelle overgreb
kan være et problem.

Nogle af de mest gennemgåen-
de myter ser ud til at være:

• Mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning er ikke seksuelle
væsener. De er ikke i stand til at
forstå deres egen seksualitet el-
ler at indgå i seksuelle forhold.
De er seksuelt afvigende og kan
være en potentiel fare for sam-
fundet, ligesom de ofte er ag-
gressive og selv lægger op til sex

• Ingen vil begå overgreb mod et
andet menneske, der i forvejen
er synligt sårbar på grund af et
handicap

• Mennesker med handicap er ik-
ke seksuelt attraktive og ingen
vil derfor ønske at begå et sek-
suelt overgreb på dem.

• Mennesker med psykisk handi-
cap kan ikke føle emotionelle
og fysiske smerter ligesom an-
dre. Seksuelle overgreb mod
mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning er derfor ikke så
alvorlig en forbrydelse som
overgreb begået mod menne-
sker uden handicap

• Drenge eller mænd bliver med
handicap ikke udsat for seksuel-
le overgreb

• Hvis et menneske med psykisk
udviklingshæmning har været
udsat for et seksuelt overgreb,
er det bedst ikke at snakke med
den berørte om det, da det kan
være for traumatisk

• Mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning blander virkelig-
hed og fantasi, og derfor er der
grund til at være meget skep-
tisk, hvis de fortæller, de har
været udsat for et seksuelt
overgreb.

Forebyggelsesstrategier
Med afsæt i anerkendelse af at de
handicappede er i en særlig risi-
kogruppe har man i flere uden-
landske projekter gjort forsøg på
at nedsætte risikoen for at menne-

sker med handicap bliver ofre for
seksuelt overgreb. Nogle forebyg-
gelsesstrategier, er:

• at lære mennesker med psykisk
udviklingshæmning, at identifi-
cere en potentiel overgrebssitu-
ation

• at kvalificere deres redskaber til
at beskytte sig mod seksuelle
overgreb

• at gennemføre seksualundervis-
ning som et nyttigt forebyggel-
sesredskab i forhold til at ned-
sætte antallet af overgreb, som
mennesker med psykiske udvik-
lingshæmning begår mod hin-
anden

• Det gennemgående og helt cen-
trale er, at udvikle medarbejder-
nes kompetencer i forhold til at
identificere og reagere på non-
verbale signaler om, at et seksu-
elt overgreb har fundet sted. I
bogen gives der en lang række
eksempler på hvilke signaler
man skal være opmærksom på.

Nogle ofre for seksuelle overgreb
kan, f.eks hvis gerningsmanden er
et menneske, de føler sig tæt knyt-
tet til, have svært ved at fortælle
om deres overgreb, mens andre på
grund af kommunikationsbeg-
rænsninger slet ikke har mulighed
for at berette om et overgreb. 

Det understreges at følgevirk-
ningerne for de handicappede i
alt væsentligt ligner de som andre
børn og voksne uden handicap
har.

Konklusionen er endvidere, at
et betragteligt antal ikke får til-
budt behandling eller fået et be-
handlingstilbud, som betegnes
som relevant eller tilstrækkeligt.

Det forklares blandt andet med
at, at mange seksuelle overgreb ik-
ke opdages, samt at der hersker
usikkerhed omkring hvilke be-
handlingsmetoder, der kan være
effektive, og at der som konse-
kvens heraf, er meget få behand-
lingstilbud, der er direkte målret-
tet mod mennesker med handi-
cap. Der nævnes en lang række be-
handlingsformer – som er effekti-
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ve i forhold til handicappede – det
er psykoterapi evt. kombineret
med musik-, kunst- eller miljøtera-
pi. Disse terapiformer er også med
succes gennemført med menne-
sker med handicap uden en sikker
kommunikationsform.

Der er behov for yderligere un-
dersøgelse af seksuel overgreb i
danmark. Der er en påtrængende
mangel på viden om hvordan pro-
blematikken ser ud for handicap-
pede psykisk udviklingshæmmede.

Det første skridt på vejen til at
forebygge overgreb må være en
anerkendelse af og fokus på  pro-
blemets eksistens.

Misbrug uden behandling
- Udviklingshæmmede og mis-
brug.

Bygger på en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt samtlige danske
kommunale støttetilbud til udvik-
lingshæmmede, samt et større an-
tal telefoninterview med repræs-
entanter fra forskellige behand-
lingstilbud. En undersøgelse som
formidlingscenter Øst har lavet for
socialministeriet. 

Årsagen er, at der er god grund
til at betragte de udviklingshæm-
mede som en udsat gruppe i for-
hold til mere traditionelle sociale
problemer, som for eksempel mis-
brug af alkohol eller euforiseren-
de stoffer.  Men den reelle viden
om problemets omfang har i stor
udstrækning bygget på gisninger,
formodninger og myter. Derfor
denne rapport for at finde ud af
problemets omfang.

De styrende spørgsmål for un-
dersøgelsen har været:

• Hvor mange udviklingshæmme-
de er misbrugere af alkohol el-
ler andre former for rusmidler?

• Hvad karakteriserer udviklings-
hæmmede misbrugere (bo-
form, køn, misbrugets varighed
m.v.)?

• Hvilke årsager synes der at være
til misbruget?

• I hvilket omfang modtager ud-
viklingshæmmede behandling,
for deres misbrug, og hvilken

karakter har behandlingen?
• Hvordan vurderer det misbrugs-

faglige system (ambulatorier,
misbrugercentre o.lign) mulig-
hederne for behandling, og
hvilke erfaringer eksisterer der
allerede?

• Hvordan tackler det socialfagli-
ge system problemer omkring
udviklingshæmmede misbruge-
re?

På spørgsmålet om hvorfor der er
relativt mange udviklingshæmme-
de, som er misbrugere, fremhæves
det blandt andet i forbindelse
med undersøgelsens kvalitative
analyser,

”at udviklingshæmmede gene-
relt må anses for at være en risi-
kogruppe i forhold til at udvikle et
misbrug. Gruppen er generelt
sårbar og afinstitutionaliseringen
kan i nogle tilfælde have bidraget
til mere stressede livsbetingelser.
Overgangen fra et relativt beskyt-
tet miljø (institutionerne) til en
mere udstrakt grad af selvstændig-
hed og valgfrihed, kan således i
nogle tilfælde have virket belasten-
de og stressende. Og belastende
livsbetingelser anses typisk for at
være en af de væsentlige faktorer,
der kan bidrage til udviklingen af
et misbrug. Desuden fremhæves
det, at de senere års markante fo-
kus på rettigheder og valgfrihed
inden for området – bl.a i forbin-
delse med serviceloven – også kan
have den uintenderende sideef-
fekt, at udviklingshæmmede ud-
vikler en livsstil  og færdes i et mil-
jø, hvor misbrug er mere udbredt” 

En antagelse som også bekræf-
tes i nogle af den internationale
forskningsbaserede litteratur om
emnet, som man har inddraget til
belysning af emnet. 

I rapporten diskuteres nogle af
årsagerne til misbrug blandt ud-
viklingshæmmede, samtidig med
at der gives nogle forslag til hvilke
initiativer man bør og kan tage for
at sikre kvalificerede behandlings-
tilbud for denne gruppe af borge-
re. Mindstekravet må mindst være
ligestilling på dette område og

dermed en kvalificeret alkoholbe-
handling.

Den institutionelle 
alkoholbehandling
Det konkluderes bl.a. at der er
næsten 6 % af de udviklingshæm-
mede, der er alkoholmisbrugere.
Et tal der er noget højere end i
den øvrige del af den danske be-
folkning. Men som i bogen om
seksuelle overgreb, skal de udvik-
lingshæmmede misbrugere ikke
regne med at få adgang til et kvali-
ficeret tilbud om behandling. Det
er mere regel end undtagelsen af
de udviklingshæmmede misbruger
i undersøgelsen ikke har fået
egentlig behandling. Når det går
højt ordineres der antabus, hvilket
ofte betyder en forringet og for-
længelse af alkoholbehandlingen.

Undersøgelsen dokumentere, at
der er et stort behov for at de
etablerede alkoholambulatorierne
og andre behandlingstilbud skal
kunne rumme og hjælpe udvik-
lingshæmmede. Deres faglighed
og ekspertise bør naturligvis stilles
til rådighed for de udviklingshæm-
mede – så de får den mest kvalifi-
ceret hjælp og ikke igen bliver stil-
let uden for døren og får et vel-
ment discount tilbud.

Det er kun meget sjældent at
udviklingshæmmede har adgang
til kvalificerede behandling for de-
res misbrug, som andre borgere i
samfundet.

Bogen er et resultat af et grun-
digt undersøgelsesarbejde af for-
midlingscenter Øst. 

Bogens 2 forfattere udtaler
blandt andet:

”Den manglende behandling er jo
udtryk for en markant og uacceptabel
forskelsbehandling. Det er helt klart i
strid med princippet om sektoransvar –
det misbrusfaglige system har et indis-
kutabelt ansvar for at tilbyde behand-
ling til alle, uanset handicap. Men jeg
synes også, det er udtryk for samfunds-
mæssig omsorgssvigt over for en særlig
sårbar gruppe”, siger Cand.
Scient.Adm. Thomas Gruber.

Den udbredte diskrimination er
en dobbbelt diskrimination af ud-
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viklingshæmmede fra såvel det so-
ciale og i det misbrugerfaglige sy-
stem.

”I det socialfaglige system er der en
tendens til at prøve på at løse næsten
ethvert problem ”indendørs”. I det mis-
brugerfaglige system er der en stor usik-
kerhed i forhold til, hvordan udvik-
lingshæmmede misbrugere skal håndte-
res i et egentligt behandlingsforløb.
Man regner ikke med at standardmeto-
derne virker – men reelt ved man jo ik-
ke, om det forholder sig sådan”, siger
socialpædagog Jonna Andersen

Behov for udviklingsarbejde
Et af formålene med undersøgel-
sen var blandt andet at vurdere be-
hovet for iværksættelse af et udvik-
lingsarbejde. Undersøgelse taler
helt klart for at der er et stort be-
hov for at iværksætte et udviklings-
arbejde der inddrager repræsen-
tanter fra det misbrugerfaglige og
det socialfaglige system og sigte på
at generere erfaringer, der siden
kan formidles til det politiske, ad-
ministrative og faglige niveau.

Det er ikke tilfredsstillende at
fortsætte den nuværende praksis,
hvor bo- og støttetilbud til udvik-
lingshæmmede i stor omfang påta-
ger sig behandlingsopgaver, som
de ikke er kvalificerede til. Det må
sikres at de udviklingshæmmede
får den mest professionelle hjælp
til behandling af deres misbrug.

Undersøgelsen har ikke inddra-
get spørgsmålet om forebyggelse.
Dette bør der rådes bod på i ud-
viklingsarbejdet. hvor fokus må
rettes mod individuel forebyggelse
i forhold til de såkaldte misbrugs-
truede.

Der må satse på hvordan det tra-
ditionelle behandlingstilbud kan
gives på en måde, så det tager
hensyn til brugergruppen. Valget
af den konkrete behandlingstil-
bud må  udvikles i et tæt samarbej-
de og dialog mellem repræsentan-
ter fra det socialfaglige og det mis-
brugerfaglige system. I den forbin-
delse fremhæves en nyere ameri-
kansk undersøgelse ”at anvendelse
af standariserede adfærdsregule-

rende behandlingsmetoder ikke
er effektive i forhold til udviklings-
hæmmede misbrugere” Mere eller
mindre standardiserede behand-
lingsmodeller er også udbredt i
det misbrugerfaglige system her-
hjemme.

Det social faglige personale er i
besiddelse af vigtig viden og erfa-
ring om udviklingshæmmedes
særlige behov, hvilket vil være helt
afgørende for en effektiv behand-
lings- og forebyggelsesindsats, der
tager udgangspunkt i brugernes
behov og livssituation.

Dette er ikke mindre vigtigt når
det fremgår af undersøgelsen at
det er det socialfaglige personale
der i 60 % af tilfældene tager initi-
ativet til at de udviklingshæmme-
de kommer i behandling (inkl. an-
tabus). I 90 % af tilfældende er
det andre, end den udviklings-
hæmmede, der tager initiativer til
at gå i behandling. Hvilket igen
understreger betydningen af at
pædagogerne kender de udvik-
lingshæmmede og behandlings-
mulighederne. 

Noget må gøres!
I bøgerne  ”Seksuelle overgreb”,
”Misbrug uden behandling” og i
”De glemte” (omtalt på side ? i ud-
vikling) er det gennemgående
træk at der stadig er store proble-
mer med at vi lever op til Bank
Mikkelsens ord, om ”et liv så nær
det normale”. Der er stadig lang
vej før vi kan tale om normalitet,
lighed, integration, respekt og an-
erkendelse for de udviklingshæm-
mede. De omtalte undersøgelser
viser, at der er kraftigt brug for et
tæt samarbejde mellem uafhængi-
ge eksperter, institutioner, råd og
nævn, der kan kontrollere områ-
det, gennemføre undersøgelser,
indsamle forskning og empiri fra
hele verden. De udviklingshæm-
mede er helt afhængig af at det
pædagogiske områder ikke alene
overlades til pædagoger. Området
skal hele tiden udsættes for en
massiv offentlig kritisk, fagligt og
etisk opmærksomhed.

Vi må håbe på, at den nye rege-

ring med støtte fra Dansk Folke-
parti ikke får held til at lægge eks-
perter og kvalitetsarbejde for had
og gør uvidenheden, de nemme
løsninger, fortielsen og fordum-
melsen til en dyd.

Det pædagogiske arbejde har
mere end nogensinde brug for at
blive set kritisk efter i kortene.
Brugerne har brug for, at det
pædagogiske arbejde udvikles i et
dynamisk reflekterende og videns-
skabende samarbejde mellem bru-
gerne, pårørende, pædagogerne
og de andre eksperter som f.eks
kunstnere, filosoffer, antropolo-
ger, sociologer, psykologer, neuro-
loger, psykiater  med  mange flere.

• SUS´ET Jubilæumsavis februar
2002 fra Social udviklingscenter
SUS@SUS-net.dk / www.sus-net.
dk  Tlf. 3393 4450

• Seksuelle overgreb på menne-
sker med handicap – et littera-
turstudie
Af Elsebeth Kirk Muff, Socialt
udviklingscenter SUS 2001

• Misbrug uden behandling – ud-
viklingshæmmede og misbrug.
Af Thomas Gruber & Jonna An-
dersen. Formidlinscenter Øst.
Pris kr. 125 kr. inkl moms

• Suset 
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Sams-Ø-Lejr 2002 afholdes i uge
24 fra den 10. juni til den 15. juni
2002.

Ø-lejr for voksne udviklingshæm-
mede.

For 13. gang vil Sams-ø-lejrens
smukke natur danne rammen om
årets billigste, mest spændende og
sjoveste ferie.

I Nordby ved Ballebjerg på Sam-
sø sover vi i store telte, laver mad,
griller, bader i en skurvogn, dan-
ser og fester. Gøgl, bål, sang og

hyggeligt samvær nyder vi under
åben himmel.

Vi sørger for, der hver dag bliver
tilbudt noget spændende på lejr-
pladsen. Du/I skal bare komme
ud af teltene og være med til at be-
stemme indholdet, hvor kun din
fantasi sætter grænser for løjerne.

At bo i et telt kan være koldt,
især om natten, der kan også kom-
me nogle gevaldige byger, så med-
bring masser af varmt tøj, nathue
og sovepose samt varmt underlag
til natten. Men husk også solcre-
men.

Al rengøring og madlavning kla-
res i fællesskab, mor er ikke med
til at rydde op efter nogen af os.

Har du behov for hjælp, må du
tage din egen hjælper med.

Har du spørgsamål, kan du rin-
ge til Glenn før kl. 15,00 på tele-
fon 32 54 39 99. Tilmeldingsfrist
uge 20. Kan kun ske ved at sende
kuponen til: Glenn Quinlan, Kolo-
ritten, Nyrnberggade 23, 1., 2300
København S.

Prisen for kost og logi og aktivi-
teterne i hele ugen er: Brugere
800 kr., hjælpere 400 kr.
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Sams-Ø-Lejr 2002
Af Harry Rasmussen, Kirsebærhaven, Slagelse.

Tilmeldingskupon til
Glenn Quinlan:

E-mail: g.quinlan@faf.kk.dk

Jeg / vi tilmelder mig / os til

Sams-Ø-Lejr 2002

Antal brugere:

Antal hjælpere:

Navn:

Adr.:

Post nr.:       By:

Tlf.:



Sociolog Anders Bang Lehnsted
har siden midten af 1980 været
udviklingskonsulent i Ribe Amt på
en række forskellige institutioner
for personer med vidtgående psy-
kiske og fysiske funktionsnedsæt-
telser. Det er ikke mindst på den-
ne baggrund, han i bogen „Handi-
cap, Institutionsliv og Projektori-
enteret Socialpædagogik“ sam-
menfatter mange års erfaring fra

projektarbejde med denne per-
sonkreds.

Den teoretiske baggrund er ba-
seret på sociologiske, socialpsyko-
logiske og specialpædagogiske tan-
kegange, der kobles sammen på
en sådan måde, at de udgør et
sammenhængende paradigme.
Det empiriske grundlag er en ræk-
ke projekter omkring institutions-
anbragte mennesker.

Anders Bang Lehnsted har skre-
vet en bog, som sætter både de
funktionshæmmede og personalet
omkring dem i focus. Bogen un-
derstreger ikke blot, hvor stor
magt det professionelle system
har, men også den forpligtelse,
der er forbundet hermed til - sam-
men med de funktionshæmmede -
at skabe udvikling for begge par-
ter. Det forudsætter systematik i
det pædagogiske arbejde, og her
giver bogen en række metodean-
visninger.

Som en af de grundlæggende
forudsætninger for funktionshæm-
medes erkendelse og identitet un-
derstreges det forhold, at alle kom-
munikerer, og hvad der er mindst li-
ge så vigtigt, at lade den enkeltes
kommunikation blive forståelses-
rammen og udgangspunktet for
den pædagogiske praksis. Et af bo-
gens mange pointer er den enkel-
te medarbejders ansvar for, hvor-
dan den funktionshæmmedes selv-
opfattelse udvikler sig, og her er der
stof til mange drøftelser og inspi-
ration til nye handlemuligheder.
Bogen fremhæver også betydnin-
gen af at kunne undre sig og lade
denne undren blive til et regulært
spændingsfelt mellem det, man
troede, og det man rent faktisk op-
lever - og så gøre noget ved det!

Lehnsteds bog henvender sig til
pædagoger og andre, der er i dag-
lig kontakt med funktionshæmme-
de, hvis tilværelse er uløseligt for-
bundet med, hvordan vi opfatter
dem.

Bogen koster kr. 50,00 + porto
og kan købes hos Videnscenter for
Døvblindefødte, tlf. 9815 5313, fax
9815 5323, e-mail: 

vcdbf@vcdbf.nja.dk

32 UDVIKLING NR. 1 - 2002

Handicap, Institutionsliv og
Projektorienteret Socialpædagogik
Anmeldelse af forstander Torben Friis Sørensen, Bosager 4, Sønderborg.



Serviceloven fra 1998 udfordrer
på mange måder socialpædago-
gisk praksis i forhold til voksne
med nedsat fysisk og psykisk funk-
tionsevne. Loven understreger, at
psykisk udviklingshæmmede er
borgere som alle andre og uanset
boform har ret til at vælge eller af-
vise pædagogiske tilbud om støtte.
Desuden skal den socialpædagogi-
ske støtte tilrettelægges ud fra den
enkelte brugers ønsker og på bag-
grund af dennes samtykke.

Dermed understreges, at voksne
med nedsat funktionsevne ikke
ufrivilligt kan underlægges be-
handlingsplaner eller trænings-
programmer uanset professionel-
les gode intentioner og faglige ar-
gumenter. Brugerne skal inddra-
ges i planlægningen af det social-
pædagogiske tilbud. De skal have
tilbudt udarbejdelse af en indivi-
duel plan, der indeholder deres
personlige ønsker og interesser.

Traditionelt har pædagoger ofte
taget et stor ansvar for brugernes
livsførelse for at undgå yderligere
marginalisering. En omsorg, der i
mange tilfælde har haft karakter
af formynderi. I de bedste hensig-
ter er brugernes livsførelse blevet
normaliseret efter flertallets nor-
mer. Med servicelovens fremkomst
er brugernes ønsker blevet sat i
centrum, og pædagoger skal frem-
over kunne møde og understøtte
en mangfoldighed af livsværdier,
livsorienteringer og livsmønstre.

Serviceloven udgør endvidere
en samfundsmæssig udfordring.
Indtil nu har brugernes liv i meget
høj grad været standardiseret i
form af bestemte bolig- og arbejds-
tilbud. Hvis brugernes individuelle

ønsker skal have plads, som loven
lægger op til, skal der fremover
skabes individuelle tilbud om bo-
lig, arbejde og støtte. Nutidens
brugere kommer ikke længere fra
de gamle centralinstitutioner, hvor
de har levet et langt liv, passivise-
ret i en klientlivsform. Brugerne
kommer hjemmefra, og har med

forældrenes opbakning (som an-
dre borgere) differentierede øn-
sker til deres fremtidige livsform.

I bogen Livsværdier og ny fag-
lighed diskuterer pædagoger og
giver eksempler på, hvordan de
kan yde en socialpædagogisk støt-
te, der samtidig respekterer bru-
gernes integritet og myndighed
over eget liv. Ny faglighed handler
om at forlade professionelles man-
geårige tradition for at vide bedst
på brugernes vegne. I stedet søger
pædagogerne i bogen efter måder,
hvorpå brugernes livsværdier og
interesser kan blive tydeliggjort og
komme i fokus i tilrettelæggelsen
af den socialpædagogiske støtte.
Reference:
- Ida Schwartz (red.): ”Livsværdier og ny
faglighed”, Semiforlaget 2001.
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Livsværdier og
ny faglighed
Af socialpædagog og cand. psych. Ida Schwartz, Odense Socialpædagogiske Sem.

I bogen “Livsværdier og ny faglighed” formuleres og formidles
pædagogisk praksis fra handicapområdet.



Jeg har læst bogen “De glemte.
Nye perspektiver på udviklings-
hæmning og socialt netværk” over
a night. Det er en af de bøger, som
man ikke kan lægge fra sig fordi
den har noget vigtigt, at sige. Det
er et anklageskrift mod fortidens
og nutidens behandling af en
overset og glemt gruppe af udvik-
lingshæmmede.

En gruppe af medborgere - der
er blevet svigtet på helt grund-
læggende områder - retten til og
muligheden for at indgå i forplig-
tende, kærlige og gensidige relati-
oner - med omverden - betyd-
ningsfulde personer uden for de
institutionelle rammer.

Retten til ikke blot at være en
del af en systemverden.

På en god og klar måde tager
forfatteren Hans Christian Han-
sen fat på tidens skiftende diskussi-
oner og holdninger til udviklings-
hæmmede og deres netværk gen-
nem tiderne.

Det er rystende læsning, når
man hører om hvor mange udvik-
lingshæmmede - der blev glemt i
forrige århundrede.

Kan det for eksempel siges mere
klart end når Lone ved sin konfir-
mation i 1962 fortæller “Så kom
der gaver. Mange af os, der ingen
familier havde, vi fik nogle forskel-
lige “onkler og tanter” og sådan
nogle, vi knapt nok kendte. Der
stod på pakkerne, at det var fra far
og mor. Det synes jeg er noget svi-
neri, når det ikke var fra ens far og
mor (…) selv om min mor skulle
komme frem engang, så bliver
hun aldrig min mor. Det er for
sent”.

Vi forarges og ryster på hovedet.

Tænk…sådan var det i de gode
gamle dage.

Det er intet mindre end en
skandale, når nye undersøgelser
viser at 8% af de personer der bor
på amtslige botilbud i Danmark le-
ver uden nogen form for kontakt
med folk udefra. Deres sociale net-
værk omfatter alene andre udvik-
lingshæmmede og de professio-
nelle / ansatte.

Disse beboere har intet - overho-
vedet intet socialt netværk i år
2000.

Det er ufatteligt, når man tæn-
ker på at det er knapt 50 år siden,
at tidligere forsorgschef Bank-Mik-
kelsen rystede lille Danmark ved
at sige, “at de udviklingshæmmede
skal have et liv så nær det norma-
le”. Når vi samtidig tænker på de
store reformer der er gennemført
i slutningen af det 20. århundre-
de. Reformer der havde til hen-
sigt, at sikre grundlæggende men-
neskerettigheder for alle borgere i
dette velfærdssamfund.

Jeg må knibe mig i armen “kan
det virkelig passe”. Hvorfor er der
ikke nogle pædagoger, konsulen-
ter, tilsynsmyndigheder med vide-
re der har reageret? Hvorfor har
man accepteret og kunne holde
ud at være vidne til dette? Har
man ikke set det? Har man ikke
tænkt over det? Det sidste er fan-
deme uhyggeligt. Hvis det er
tilfældet så er det store spørgsmål
om vi er nået særlig langt. Opfat-
ter og behandler vi stadig de ud-
viklingshæmmede som anderledes
mennesker, som har helt andre fø-
lelser og behov end øvrige “nor-
male” danskere.

Bogens styrke er at den vil  mere

end kritisere og synliggøre et al-
vorligt etisk, samfundsmæssigt, po-
litisk og medmenneskeligt pro-
blem.

Det er ikke “bare” en bog om
hvad Hans Christian Hansen efter
30 år i arbejdet med udviklings-
hæmmede mener. Han inddrager
en mængde indenlandske og
udenlandske faglige empiriske re-
levante referencer og bøger. Jeg
skal blot nævne Birgit Kirkebæk,
Michel Foucault, Nils Christie,
Arno Victor Nielsen, Lene Koch,
Solborg Ruth Kristensen, Hans Al-
fredsson, Dan Turell, Edith Mand-
rup Rønn, LEV, Danmarks Stati-
stik og mange flere.

Der bliver givet en lang række
konkrete bud på hvad vi kan og
bør gøre for at afhjælpe situatio-
nen. Der er mange historiske og
aktuelle eksempler på at enkelte
mennesker har gjort en forskel.

Pædagoger og øvrige ansatte er
dem der er tættest på beboerne og
har dermed en helt særlig rolle og
forpligtelse. Det er vigtigt, at de er
bevidste om deres etiske og faglige
ansvar, men de skal samtidig sikres
reelle og gode handle-/arbejds-
muligheder.

I kapitlet om gatekeepers un-
derstreges det, at der er brug for
specielle medarbejdere med særli-
ge resurser for kontaktetablering.
En slags døråbnere og brobyggere
mellem brugerne og brugernes so-
ciale netværk.

Vi hører om hvordan diskursen
pendler frem og tilbage igennem
historien. For eksempel, at de fri-
villige lukkes ude og inde. Det fri-
villige netværksarbejde havde go-
de kår i 1950’erne og 1960’erne.
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fra nye synsvinkler
Anmeldelse af Jørn Foss.



Men sidst i 1960’erne vendte bøt-
ten. Velfærdssamfundet påtog sig
et øget ansvar i forhold til de svage
grupper, herunder også de ånds-
svage. De frivillige sættes under
pres af de professionelle. Men nu
er vi igen begyndt at anerkende de
frivillige, de ikke pædagogisk ud-
dannede som en vigtig resurse i
dette arbejde. Heldigvis!

Vi møder tre handicappede
amerikanere Nancy, John og Ron,
som integreres i lokalsamfundet
på meget personlige og individuel-
le måder. Der er for eksempel Ron
som sidder i kørestol. Han har
brug for hjælp til så godt som al-
ting. Hans tilknytning til lokalom-
rådet er ikke et traditionelt arbej-
de i en virksomhed. Han kommer,
sammen med sin støtteperson fast
i et fransk bageri og konditori, der
hedder French Pantry. Ron er sta-
mgæst. Ron har fået en rigtig god
kontakt til medarbejderne i Fren-
ch Pantry, blandt andet til en af
servitricerne, der hedder Yvette.

“Hun er fransk. Hendes engelsk

er gebrokkent. Hun siger: “Bon-
jour”, “Merci” og “Au revoir”. Hun
kan helt tydeligt godt lide Ron.
Han ser på hende og hun smiler.
Hun går hen til ham og taler entu-
siastisk til ham. Hun fortalte en-
gang Joy (en støtteperson, der led-
sager Ron), at Ron gjorde hende
glad.”

Denne og de øvrige historier vi-
ser hvordan man forsøger at finde
individuelle løsninger - og ikke
har et dogmatisk forhold til hvad
integration - vil sige.

Hans Christian Hansen under-
streger at man i USA også arbej-
der med social integration i lo-
kalsamfundet i forhold til gruppen
af mennesker der er svært handi-
cappede. I Danmark er det pri-
mært “studenterne” - eliten blandt
de udviklingshæmmede, de vel-
fungerende og veltilpassede der
forsøges integreret i det almindeli-
ge samfund.

Vi hører om omvendt integrati-
on, blandt andet om Camphill-be-
vægelsen - der er en bevægelse der

har taget sit afsæt i Rudolf
Steiner. I Camphill’s 175
landsbyer lever landsbybebo-
erne og medarbejderne sam-
men i et fællesskab, hvor man
ikke skelner mellem, hvem
der er udviklingshæmmet, og
hvem der ikke er udviklings-
hæmmet. Alle har samme
livsbetingelser, ens bolig og
det samme arbejde. Ingen får
løn. Hvert hus har i stedet en
fælles kasse, der dækker den
enkeltes og fællesskabets be-
hov.

Det er i det hele taget en
bog der problematiserer do-
gmerne og den herskende
diskurs i samfundet. Ud-
gangspunktet er jagten efter
den subjektive sandhed. Ud
fra tesen om at vores tanker
og meninger er en social
konstruktion. Det handler ik-
ke bare om at gennemføre
en ureflekterende og ukritisk
integration og normalisering.
Udviklingshæmmede i det
normale samfund bliver let

tilovers og ender med at have en
ensom tilværelse med betalte hjæl-
pere som det primære sociale net-
værk.

Det er den subjektive sandhed
bogen søger. Herunder også de
udviklingshæmmedes oplevede
sandhed. Men i det hele taget ser
forfatteren på området fra flest
mulige perspektiver - uden nogen
illusioner om at finde sandheden
og kun sandheden. For sandhe-
den er en konstruktion og diskur-
sen påvirker hvad der er sandt og
usandt. Derfor skal vi også være på
vagt overfor vores egen sandhed.
For vores sandhed er også et resul-
tat af diskurspolitiets effektive ar-
bejde. Og diskurspolitiet sover al-
drig, hverken i, eller udenfor os
selv.

Det er en interessant bog, som
satte mange tanker og refleksioner
i gang i mit hoved. Jeg blev kloge-
re. Det er en bog for alle som vil
blive bedre til at respektere, forstå
og samarbejde med de udviklings-
hæmmede, ikke mindst de glemte.

Som seminarielærer må jeg des-
uden fremhæve, at det er en ek-
semplarisk bog, som jeg vil anbefa-
le mine studerende. Her tænker
jeg både på den faglige indholds-
mæssige side, som på dens organi-
satoriske og metodiske side, her-
under den problematiserende og
kritisk analytiske tilgang.

Bogen er et opråb til os alle
sammen om , at vi kan gøre en for-
skel. Hvis vi vil. Det er en nødven-
dighed, at såvel den enkelte som
kollegaerne gør en indsats. Det er
også et personligt anliggende, når
man arbejder med mennesker der
i den grad er 200 % afhængig af
netop dig. 

Hvis jeg sviger, så er der ofte ik-
ke andre.

Det er forsat som gode gamle
P.H. sagde: “Fremtiden kommer af
sig selv, men fremskridtet skaber
vi”.

De glemte. Nye perspektiver på udvik-
lingshæmning og socialt netværk af
Hans Christian Hansen er udgivet på
Forlaget Udvikling.
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“Normaliseringens periode” er tit-
len på dr. phil. Birgit Kirkebæks
nye bog. I bogen kaster Birgit Kir-
kebæk lys på dansk åndssvagefors-
org i perioden 1940-1970. Specielt
perioden fra 1959 hvor Niels Erik
Bank-Mikkelsen blev forsorgschef,
bliver lagt under mikroskopet.

Lad mig sige det med det sam-
me, man får i både pose og sæk.
Forfatteren giver en gedigen og
solid gennemgang af en epoke i
dansk åndssvageforsorg der via
Bank-Mikkelsen blev kendt i store
dele af verden. Birgit Kirkebæk er
i det hele taget en central og vigtig
person i dansk handicapforskning.
Hendes doktorafhandling “Da de
åndssvage blev farlige” og efterføl-
geren om Livøanstalten “Defekt
og Deporteret” er også blandt mi-
ne favoritter. Dertil kommer en
række andre bøger og et utal af ar-
tikler der omhandler mennesker
med udviklingshæmning.

“Normaliseringens Periode” er
opdelt i to dele. I den første del
beskriver Birgit Kirkebæk perio-
den 1940 til 1959. Her tager hun
udgangspunkt i institutionsarki-
verne efter Den Kellerske Ånds-
svageanstalt og Østifternes Ånds-
svageanstalt. Herefter følger an-
den del der sætter fokus på reali-
seringen af den nye åndssvagelov
af 1959 med forsorgschef N.E.
Bank-Mikkelsen i spidsen.

Forældrene er eksperter
“Normaliserings periode” er ikke
en biografi om Bank-Mikkelsen.
Det er en bog der følger Bank-
Mikkelsens professionelle liv, som
forsorgschef. Birgit Kirkebæk har
fået adgang til de arkivalier som

N.E. Bank-Mikkelsen efterlod sig
ved sin død den 20. september
1990, 71 år gammel. Desuden
rummer bogen nogle enestående
livserindringer fortalt af hustruen
Birthe Bank-Mikkelsen:

“B.M. blev taget af tyskerne den 8-
11-1944. Hans gruppe var blevet op-
trevlet, og han havde levet “under jor-
den” i et halvt år. Han boede hos en
professor ved Landbohøjskolen. I den
periode fik han sin juridiske kandi-
dateksamen. Det skete 20-6-1944“. Ef-
ter Bank-Mikkelsen i november
1944 blev taget af tyskerne for ille-
galt arbejde blev han sendt i
Vestre Fængsel og derfra til Frøs-
lev. Efter krigen i maj 1946 fik han
ansættelse i Socialministeriet med
åndssvaghed som sit særlige områ-
de. “B.M. havde tidligt kontakt med
forældreforeningen. Især husker jeg fru
Tuxen fra den første tid. Hun var med
hjemme - og hun og B.M. sad og lagde
“skumle planer” om at få nedsat en
åndssvagekommission. B.M blev al-
drig systemets repræsentant - men re-
præsentant der “hvor skoen trykker”.
Forældrene var for ham den virkelige
ekspert. (…) Det irriterede B.M meget,
at man altid fokuserede på , hvad
åndssvage ikke kunne, frem for på,
hvad der var muligt“.

Normaliseringsprincippet
Normaliseringsbegrebets lance-
ring i dansk åndssvageforsorg får
sit eget kapitel i bogen. Her giver
Birgit Kirkebæk en meget nuance-
ret fremstilling af Bank-Mikkelsens
årelange indsats og utrættelige
gåpåmod med at forklare og defi-
nere normaliseringsbegrebet både
til professionelle, pårørende og of-
fentligheden. Bank-Mikkelsen

kommenterede i 1959 den nye
åndssvagelov i bladet Evnesvages
Vel. Han skrev at det var et spørgs-
mål om man skulle stile efter “at
gøre den ikke-normales tilværelse alt for
normal. Vi skal vel for mange af vores
åndssvages vedkommende stile efter at
skabe dem en tilværelse, som er langt
bedre end den såkaldt normale“.

Gang på gang fastslår Bank-Mik-
kelsen, at det efter hans definition
ikke er det enkelte individ der skal
normaliseres, men derimod etab-
lering af en menneskelig tilværelse
for åndssvage der er målet. 

“Normaliseringsprincippet går i al
sin enkelhed ud på at give de åndssva-
ge en normal tilværelse, d.v.s. en lige-
stilling med andre borgere i henseende
til rettigheder og forpligtelser. Princip-
pet er blevet misopfattet og misfortolket,
idet man både her i landet og andet-
steds har fremstillet det, som sigtende
på at gøre de åndssvage normale. Det
er blevet ligestillet med et “normalitets-
krav”, hvilket aldrig har været tilsig-
tet”, skrev Bank-Mikkelsen i artik-
len “Noget om åndssvage” i bogen
“Afvigerbehandling” i 1971.

Birgit Kirkebæk giver også svaret
på det helt store spørgsmål: Hvem
var ophavsmanden til normalise-
ringsprincippet? Det er ikke noget
let spørgsmål at besvare. Der er
flere, der kan stille op i rækken af
personer der var bidraget i debat-
ten og definitionen af normalise-
ringsprincippet. Ud over Bank-
Mikkelsen kan nævnes danskerne
Christian Keller og E. Thisted-
Jensen, svenskeren Bengt Nirje og
amerikaneren Wolf Wolfensber-
ger, men konkluderer Birgit Kirke-
bæk: “Der er imidlertid enighed om, at
det var Bank-Mikkelsen, som blev “fa-
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der” for begrebets udøvelse i praksis.
Uanset divergerede opfattelser af, hvem
det først formulerede sætningen “så
normalt som muligt”, så begyndte den
danske italesættelse af begrebet tidligere
end den svenske og amerikanske - nem-
lig i 1950erne. Bengt Nirje begyndte
først at udvikle begrebet i 1960erne,
Wolfensberger i 1970erne.(…) Det var
Bank-Mikkelsen, som for en stor del
implementerede normaliseringsprincip-
pet internationalt gennem sine taler,
sin forsorgspolitik, sin korrespondance
og sit netværksarbejde.”

“Syge behandles værre end kvæg”
N.E. Bank-Mikkelsen var kolossal

aktiv og anerkendt i international
sammenhæng. Han holdt fore-
drags og var rådgiver i omkring 35
forskellige lande. Birgit Kirkebæk
beskriver blandt andet en af de in-
ternationale sager der fik meget
omtale både i USA og i Danmark.
Det var da Bank-Mikkelsen i no-
vember 1967 under et besøg på
Sanoma State Hospital i San Fanci-
sco udtalte sig om forholdene til
pressen. Bank-Mikkelsen var for-
færdet over de vikår de 3.400 sind-
slidende og åndssvage børn og
voksne levede under på hospitalet. 

“Hvad var det så, Bank-Mikkelsen
havde sagt? Til avisen “San Fancisco

Chronicle” sagde han, at det i Dan-
mark ikke ville være tilladt at behandle
kvæg på den måde, som han så ånds-
svage mennesker behandlet i Californi-
en. Avisen beskriver Bank-Mikkelsen
som en venlig og høflig mand, som på
vej hjem fra en konference i Australien
havde ønsket at besøge institutioner for
åndssvage i Californien, og at han var
blevet chokeret over hvad han så:
“That place… That place” he began.
“There were naked people there, naked
people in crowds. I’m very used to see-
ing damaged children and adults, but
never in the midst of such neglect. Avi-
sen citerede videre Bank-Mikkelsen for
at fortælle, at de var vandret rundt på
hele hospitalet, og at Bank-Mikkelsen
havde oplevet alt så chokerende, at han
næsten ikke kunne tro sine egne øjne.
Det var det værste, han nogensinde
havde set. Han beskrev, at han havde
set 50 kvinder i et bart cementrum, de
ti var nøgne og stanken ubeskrivelig.
Et andet sted var 90 mænd samlet i et
rum med åbne døre ud til toilettet, som
igen stod i forbindelse med det rum,
hvor mændene spiste“.

Besøget blev også refereret i en
række danske dagblade eksempel-
vis citerede dagbladet Aktuelt
Bank-Mikkelsen den 5. november
1967: “Syge behandles som kvæg”.

En klassiker 
Landsforeningen LEV afholdt den
12. december 2001 en hyggelig re-
ception på foreningens landskon-
tor i Hvidovre, hvor bogen blev
præsenteret. Det er storartet at
LEV på den måde medvirker til at
bringe bogen frem i lyset. Norma-
liseringens periode er en formida-
bel bog og en klassiker fra en be-
tydningsfuld periode i dansk ånds-
svageforsorg.

Når folk i oldtiden havde vun-
det et slag eller sejret inden for
sport var det almindeligt at de fik
palmegrene som tegn på æren.
Jeg vil overføre denne tradition til
også at omfatte veludført forsk-
ning og give en favnfuld palme-
grene til Birgit Kirkebæk.

Normaliseringens periode af Birgit
Kirkebæk er udgivet på Forlaget SOC-
POL.
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Holdninger til handicappede
Seniorforsker Henning Olsen, So-
cialforskningsinstituttet, har gen-
nemført en undersøgelse af voks-
nes holdninger til handicappede.
Undersøgelsen viser eksempelvis,
at der i befolkningen er alminde-
lig enighed om, at danske virksom-
heder skal ansætte handicappede.
Undersøgelsen belyser også be-
folkningens holdninger til handi-
cappedes ligestilling, sociale inte-
gration - handicappede som foræl-
dre og flere andre temaer.
Undersøgelsen, der koster kr.
220,- inkl. moms, kan fås ved hen-
vendelse til: 
Socialforskningsinstituttet, Herluf

Trolles Gade 11, 1052 København
K. Tlf. 33 48 08 00.

Lær af andre!
Benchmarking er en metode
til at lære af gode forbilleder
med det formål at opnå egne
forbedringer. Center for Ledelse
i Århus har nu udgivet en dansk
oversættelse af den svenske hånd-
bog „Benchmarking - at lære af an-
dre“. I bogen gives en introdukti-
on til, hvordan man arbejder med
benchmarking.
Håndbogen kan købes ved hen-
vendelse til: Center for Ledelse,
Olof Palmes Allé 25B, 8200 Århus
N. Tlf. 70 23 00 22. www.cfl.dk

Universitetsmagasin
Danmarks Pædagogiske
Universitet har taget ini-
tiativ til udgivelsen af et
nyt magasin. Bladet hed-
der „Asterisk Universi-
tetsmagasinet“, og for-
målet er blandt andet at
formidle om aktiviteter
på universitetet, ligesom
magasinet formidler ak-
tiviteter af interesse for
universitetet. Rektor
Lars Henrik Schmidt er
ansvarshavende redak-
tør. Redaktionens adres-
se: Danmarks Pædagogi-
ske Universitet, Rektora-
tet, Emdrupvej 54, 2400
København NV. Asterisk
udkommer 6 gange
årligt.
Abonnement, som er
gratis, kan tegnes ved
henvendelse til Lisbeth

Hartmann, e-mail: ih@dpn.dk. Tlf.
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39 66 32 32 + 2053.
Den „forbudte“ sorg
Gurli Fyhr’s bog Den „forbudte“
sorg“, der første gang udkom på
dansk i 1987, er udkommet i en ny
dansk udgave. Bogen beskriver
forældrenes oplevelser, når de fin-
der ud af, at deres barn har et be-
tydeligt funktionsproblem. Bogen

er skrevet til både forældre og pro-
fessionelle, der kommer i kontakt
med forældre til handicappede
børn. Forfatteren Gurli Fyhr er
fil.dr. og lektor ved Karolinska In-
stituttet i Stockholm.
Bogen kan købes hos: Komiteen
for Sundhedsoplysning, Østbane-
gade 55, 2100 København Ø. Tlf.
35 26 54 00.

LEV fylder 50 år
Landsforeningen LEV har i år 50
års jubilæum. I den forbindelse

har LEV udgivet et magasin, der
giver et historisk tilbageblik og for-
tæller om de hovedområder, LEV
lægget vægt på. Magasinet bringer
også en gennemgang af forenin-
gens formænd gennem 50 år fra
Esther Tuxen i 1952 til Sytter Kri-
stensen i 2002. Medlemskab af
LEV kan tegnes ved henvendelse

til:
Landsforeningen LEV, Kløverpris-
vej 10B, 2650 Hvidovre. Telefonnr.
36 35 96 96. www.lev.dk

Handicaphistoriske samlinger
I bogen „Handicaphistoriske Sam-
linger i Danmark“ sammenfatter
etnolog Edith Mandrup Rønn sin
oversigt og evaluering af de handi-
caphistoriske samlinger med en
række anbefalinger. Den vigtigste
er, at det haster med at få registre-
ret samlingerne. Bogen rummer
blandt andet en alfabetisk liste
over 20 handicaphistoriske samlin-
ger i Danmark.
Bogen, der er udgivet af Historisk
Selskab for Handicap og Samfund,
kan bestilles ved henvendelse til:
Dansk Psykologisk Forlag, Stock-
holmsgade 29, 2100 København
Ø. Tlf. 35 38 16 55. www.dpf.dk.

Handicap og funktionshæmning
„Handicap og funktionshæmning
i halvfemserne“ er titlen på en un-
dersøgelse gennemført af Steen
Bengtsson, Socialforskningsinsti-
tuttet. Undersøgelsen viser blandt
andet, at mange handicappede
har en indholdsrig og spændende
tilværelse, selv om de har mange
odds imod sig.
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Steen Bengtsson, Handicap og
funktionshæmning i halvfemser-
ne. Pris kr. 140,- inkl. moms.
Fås ved henvendelse til: Social-
forskningsinstituttet, Herluf Trol-
les Gade 11, 1052 København K.
Tlf. 33 48 08 00.

Jeg vil være et menneske
Annette, der har Downs syndrom,
har fortalt sin livshistorie til Jør-
gen Hviid. Det er der kommet en

spændende bog ud af. En historie
om et enestående menneske, der
er sikker på sin egen værdi. Jørgen
Hviid: Jeg vil være et menneske.
Udgivet af: Dansk Psykologisk For-
lag, Stockholmsgade 29, 2100
København Ø. Tlf. 35 38 15 66.

www.dpf.dk.

Nyt Callahan album
„Ha’ en go’ dag“ hedder en ny
samling tegninger fra John Calla-
han. Som 21-årig blev Callahan al-
vorligt handicappet efter en trafik-
ulykke, men han vendte tilbage til
livet med grov satire og tegninger,
der er et direkte modangreb på alt
det politisk korrekte, herunder og-
så dybsorte hilsner til handicappe-
de.
John Callahan: Ha’ en go’ dag.
P. Haase og Søns Forlag, Løvstræ-
de 8, 2.tv., 1152 København K. Tlf.
33 14 41 75. www.haase.dk.

Dokumentation af kvalitet 
i Fyns Amt
K2000 er et kvalitetsprojekt i Fyns
Amt, hvor fem pilotprojekter på
det sociale område har arbejdet
med kvalitetsudvikling og effekt-
måling. I forbindelse med kvali-
tetsprojektet har Fyns Amt udgivet
en rapport, der beskriver de fem
pilotprojekter.
Yderligere information om projek-
tet kan fås ved henvendelse til: Re-
habiliteringsafdelingen, Fyns Amt,
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Tlf. 65 56 20 04.

Kvalitet i Nordjyllands Amt
Nordjyllands Amt har ud-
givet en lille pjece, der be-
skriver en række pilotpro-
jekter i Nordjyllands Amt.
På socialområdet er det
Døgnhuset i Brovst og
Foldbjergcentret, der har
deltaget. Spørgsmål om
pjecen og rekvirering af
yderligere materiale om
amtets kvalitetspolitik kan
fås ved henvendelse til:
Planlægnings- og Udvik-
lingskontoret, Niels Bohrs
Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
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Netværkscenter Nord og Øst
Nord-Øst Nyt er navnet på det
blad, som Netværkscenter Nord
og Netværkscenter Øst i Køben-
havns Kommune udgiver i fælles-
skab. I bladet fortælles i billeder
og ord om de mange spændende
aktiviteter i netværkscentrene.
Yderligere oplysninger ved hen-
vendelse til: 
Netværkscenter Nord, Lærkevej 3,
2400 København NV, eller
Netværkscenter Øst, Griffenfeldts-
gade 44, 3., 2200 København N.

Vil du være pædagog
Jelling Seminarium, der pr. 1. ja-
nuar 2002 har skiftet navn til CVU
Jelling, har udgivet en ny profil-

avis: Pædagog - et fag med mulig-
heder. I bladet fortæller uddanne-
de pædagoger og studerende fra
CVU Jelling om fagets mange ud-
fordringer og udviklingsmulighe-
der. Et billede og en profil af semi-
nariet og dét at være pædagog i
dag. Profilavisen kan fås ved hen-
vendelse til:
CVU Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jel-
ling. Tlf. 76 80 13 00. www.cvujel-
ling.dk.

Handicaphistorie
Historisk Selskab for Handicap og
Samfund blev dannet i 1986 med
det formål at udvikle et sammen-
hængende og tværfagligt handi-
caphistorisk perspektiv.
Det årlige kontingent udgør 225
kr. for individuelle medlemmer og
400 kr. for institutioner og organi-
sationer. To gange årligt får med-
lemmerne tilsendt tidsskriftet
Handicaphistorisk Tidsskrift gra-
tis.
Indmeldelse kan ske ved henven-
delse til: Formand Kirsten Jansbøl.
Tlf. 44 85 60 59 eller næstformand
Mogens Bang. Tlf. 39 67 11 92.

Klintekroen, Nykøbing Sjælland
Klintekroen er et ferie- og kursus-
sted for udviklingshæmmede. På
kroen er der uddannet pædago-
gisk personale. Der er 12 dobbelt-
værelser med eget bad og egen
terrasse. Program og information
ved henvendelse til:
Annie Korndrup Nielsen, Klinte-
kroen, Klintevej 158, Klint, 4500
Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 11 91.
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www.klintekroen.dk.

Mærket for livet
Landsforeningen LEV fejrer i år
50 års jubilæum. I den anledning
har Post Danmark udgivet et sær-
frimærke på 4 kr. med 50 øre i
overpris. Pengene, som overprisen
giver, skal bruges til foreningens
arbejde med at støtte og udvikle
muligheder og aktiviteter for ud-
viklingshæmmede og deres famili-
er. - www.lev.dk.

Vidunderlig film
Elling er titlen på en vidunderlig
norsk film, der handler om den
neurotiske Elling og hans ven
Kjell-Bjarne, der er lettere udvik-
lingshæmmet. De bliver udskrevet

fra tomands-stuen på institutionen
og installeret i deres egen lejlig-
hed i Oslo. Det er en dejlig varm

og

sjov film, der følger Elling og Kjell-
Bjarnes integration i det alminde-
lige samfund.
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ASK-bladet
ASK er et månedsblad for personer med nedsat psykisk og fysisk funkti-
onsevne på Fyn. Bladet fremstilles af en værkstedsgruppe tilknyttet Vest-
fyns-værkstederne i Årup. 
Indlæg og abonnementsbestilling ved henvendelse til: ASK, Vestfyns-værk-
stederne, Pilevej 4, 5560 Årup.

Formidlingscenter
Øst
Nyhedsbrevet fra
Formidlingscenter
Øst udkommer fire
gange årligt. Bladet
bringer blandt an-
det artikler om
handicappolitik og
socialt udviklingsar-
bejde inden for
handicapområdet.
Nyhedsbladet, der
er gratis, kan fås
ved henvendelse til:
Formidlingscenter
Øst, Nørretorv 30,
2. sal, Postbox 220,
4100 Ringsted. Tlf.
57 67 46 46. www.fc-
east.dk.
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Vildmarkskursus
Et inspirations- og færdighedskursus, som henvender sig til medarbejdere på institutio-
ner for fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Kurset retter sig mod pædagoger m.fl., som har lyst til at bruge naturen i praksis og gerne vil tilegne
sig større erfaring samt afprøve egen formåen og få ideer til ture. Målet er, at deltagerne senere kan
fungere som ressourcepersoner i friluftsliv.

Indhold: Deltagerne undervises i basale færdigheder i friluftsliv: planlægning, samarbejde, udstyr,
primitiv madlavning, orientering, vildt og vilde vækster, sikkerhed og miljø. Kurset tilrettelægges
som en kombination af kanosejlads, vandring og tømmerflådesejlads.
Der lægges vægt på, at den enkelte deltager tilegner sig færdighed i, hvordan naturen kan bruges
som rekreativt miljø og som tryg ramme for helhedsoplevelser.

Rammer: Kurset er henlagt til Finnskogen i det nordvestlige Värmland, Sverige. Finnskogen er et
stort vildmarksområde med smukt og varieret terræn, som giver deltagerne indblik i den mangfol-
dighed af muligheder, som gives under åben himmel. Indkvartering i primitive sæterhytter samt én
overnatning i telt og/eller tipi.

Alle med normal kondition kan deltage. Spørg i tvivlstilfælde. Der
kræves ingen forudgående færdigheder i friluftsliv.

Kursusleder: Rie Larsen, Socialpædagog og vildmarksguide.
Tid og sted: 26. august 2002-31. september 2002 (uge 35).
Indkvartering: Ransbysätern ved Sysselbäck, Värmland, Sverige.
Kursusafgift: Kr. 3.195,- inkl. kost, logi og undervisning. Maksi-
mum 12 deltagere.

Strejferkompagniet ved Rie Larsen & Thomas Kramer
Bjurberget 20, 680 61 Bograngen, Sverige. - Tlf./fax 0046 564 310 37

E-mail: vildmark@vandre.dk - Homepage: www.vandre.dk

Tilmeldingsfrist: 11. april 2002
Besked om optagelse: uge 17

Kurset arrangeres i alternative
uger ved behov / min. 5 deltagere.

Har du brug for at møde dine kolleger uden for de vante rammer?
Så kan vi tilbyde ranmerne - vi kalder det Personalepleje i Vildmarksforum.

En mulighed for fællesoplevelser på en anderledes måde for små personalegrupper.
Et ophold i rekreative omgivelser med færre ord og flere praktiske handlinger.

Et ophold i vildmarken kan bruges til at ryste de nye personalegrupper sammen, styrke samarbejdet
i etablerede grupper og være det løft, som inspirerer og forhøjer arbejdsglæde og trivsel efter en perio-

de med intensiv arbejdsindsats.
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Forlaget Udvikling
Digitale billeder - en nødvendig kommunikations-
form
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Poul Hansen.

Bogen henvender sig til forældre til handicappede,
pædagoger og studerende. Den er skrevet på bag-
grund af mange års erfaring med brugen af digitalt
kamera sammen med handicappede med kommuni-
kationsvanskeligheder på værkstedet Åmosen i Vest-
sjællands Amt. Bogen kan benyttes som et arbejds-
redskab, der både forklarer anvendelsen af digital-

kameraet og de psykologiske og pædagogiske overvejelser, der ligger bag.
Pris 150 kr. inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan opfattelsen af
udviklingshæmmedes sociale netværk har udviklet sig historisk. I
den forbindelse illustreres blandt andet det frivillige arbejde med
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. På baggrund
af danske og internationale undersøgelser dokumenteres værdi-
en og vigtigheden af, at udviklingshæmmede har socialt netværk,
og der gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som pæda-
gogisk personale og støttepersoner kan anvende, når de skal
hjælpe og vejlede udviklingshæmmmede med at udvikle og beva-
re socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet med mediepæda-
gogik med udviklingshæmmede. Udgivet i samarbejde med
Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, c/o Bureau PMP, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: bureaupmp@pc.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen.
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor den
anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle seværdighederne
undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstukket af
den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accepterer, at målet
forandrer sig undervejs. Seværdighederne finder vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger sammen
med de samfundsmæssige forandringer, der sker omkring os, og ikke
mindst med den ånd, der hersker i Lov om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pædagogens
ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Livsværdier og ny faglighed
Ida Schwartz (red.).

Bogen tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt, hvor pædagoger
diskuterer og giver eksempler på, hvordan de kan yde en social-
pædagogisk støtte, der samtidig respekterer brugernes integritet
og myndighed over eget liv. Ny faglighed handler om at forlade
professionelles mangeårige tradition for at vide bedst på bruger-
nes vegne. I stedet søger pædagogerne i bogen efter måder, hvor-
på brugernes livsværdier og interesser kan blive tydeliggjort og
komme i fokus i tilrettelæggelsen af den spcialpædagogiske støtte.
214 sider. Pris kr. 182,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

De glemte. Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udviklingshæmning
og socialt netværk“ bliver der kastet lys på fortidens og nutidens
behandling af en overset og glemt gruppe af udviklingshæmmede. Det
dokumenteres, at manglende socialt netværk ikke kun er et historisk
fænomen. I dag lever hundredvis af udviklingshæmmede på amtslige
botilbud uden nogen form for kontakt udefra.
Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og bør gøre for
at afhjælpe situationen.
172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, c/o Bureau PMP, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: bureaupmp@pc.dk
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Tegn et ekstra abonnement på tidsskriftet

UDVIKLING
til jeres institution og få et endnu bedre Udvikling

På Tidsskriftet Udvikling er vi meget glade for den store opbakning, 
tidsskriftet får rundt om i landet. Rigtig mange bidrager med spændende

artikler, og næsten alle botilbud, bofællesskaber, dagtilbud og specialskoler
på handicapområdet samt en række privatpersoner har tegnet 

abonnement på Udvikling.

Men vi vil gerne have endnu flere abonnenter, så vi kan lave et endnu bed-
re tidsskrift. Det kan du hjælpe os med ved at tegne et ekstra abonnement.

Hvis I har flere afdelinger på jeres institution, kan det være en god idé at
tegne et abonnement til hvert afsnit.

JA TAK - vi vil gerne tegne et ekstra abonnement på Udvikling til kr. 300,- 
+ moms. Tidsskriftet skal sendes til:

Navn på institution eller afdeling:

Adresse:

Postnummer og by:

Denne bestillingsseddel sendes til:

Tidsskriftet Udvikling
c/o Bureau PMP, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens

tlf. 6471 5993 - fax 6471 5992
e-mail: bureaupmp@pc.dk

Kontortid: mandag, onsdag og torsdag kl. 13.00-15.00
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www.udvikl.dk
besøg vores hjemmeside

Om UDVIKLING

Nyheder

Artikler

Links

Arrangementer

Arkivet

Litteratur/bogbestilling

Kursusafdelingen

Download
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